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Komedianten.
Wie in die dagen....
Ach ja!... in die dagen!
Nu ik die woorden neêrschrijf, om de geschiedenis van Frans Deleur en zijn dapper
wijfje te verhalen - nu ontzinkt de pen aan mijn hand; de schoone wereld van 't
verleden doemt weer op voor mijnen geest, en ik denk aan u allen, oude, trouwe
vrienden, medeleden van ons Liefhebberijtooneel Utile Dulci!
En me dunkt, ik zit weer in uw midden, in den antieken leunstoel, naast den
ouderwetschen schoorsteenmantel in ons gezellig lokaal in de Paddestraat! Ik zie
uwe vriendelijke gezichten, ik staar u in 't open oog, ik neem deel aan uw vroolijke
scherts, ik hoor u de oude lustige liedjes zingen en uwe geestige kwinkslagen doen
mij weer mee invallen in den algemeenen, gullen schaterlach!
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En ik ben weer jong met u, en geniet het leven weer met volle teugen, zooals
toen!.........................................
Helaas, waar zijn ze, de dagen toen ons jeugdig hart overborrelde van geluk en
genot, toen de dag van morgen voor ons niet bestond vóór zijn dageraad, toen 't
vervullen eener hoofdrol in 't eerstvolgend tooneelstuk ons hoogste streven, onze
roem, ons ideaal was!
Niet waar, ons klein, gezellig stadje was voor ons - de heele wereld. Met welke
vreugde keerde men er terug na elders volbrachte studiën, en hoe ongelukkig had hij
ons gemaakt, die ons gezegd had dat de harde eischen des levens ons mogelijk
eenmaal verre, verre weg zouden roepen, dat ons graf - God weet waar! doch niet
naast het graf onzer vaderen zou gegraven worden!
En welke banden hechtten ons niet aan elkander! Het talent dat anderen en wij
zelven ons toekenden, - 't geheimzinnige waas, waarmede wij ons gezelschap wisten
te omgeven - de plechtige belofte aan elkander gedaan, niets te zullen verraden van
wat er omging of besloten werd in ons midden. Utile Dulci door andersdenkenden
aangevallen - dat was het vaderland in nood; een elders behaalde triomf - dat was
een wereld veroverd!
Dat was de tijd, de goede tijd, die een gezelschap als 't onze deed groeien en bloeien
- de tijd, toen
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de stoom ons nog niet tot wereldburgers had gemaakt; de tijd, toen kariger middelen
van vervoer van elk stadje een kleinen staat vormden; de tijd, toen een reis naar de
hoofdstad der provincie een merkwaardig feit in 't leven was, dat dagen en weken te
voren besproken werd; toen 't vertrek der stoomboot ons tweemaal in de week van
kantoor of magazijn lokte; toen we vaak in den winter tot middernacht opbleven om
de aankomst van den grooten met drie, soms met vier paarden bespannen postwagen
af te wachten!
Thans draagt het snuivende stoomros het jonger geslacht uiteen in de vier winden,
een andere tijd stelt andere eischen, die vaak ook een der ouderen voortzweepen op
de wijde, wijde zee des levens, verre van het graf zijner vaderen....
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I.
Wie in die dagen, als jongmensch de groote wereld van het kleine stadje instapte,
had geen vuriger verlangen dan lid te worden van de ‘Société dramatico-littéraire
Utile Dulci’ in de wandeling gewoonlijk kortweg ‘de Caveau’ of ‘de Dramatiek’
genoemd.
Dáár, in den Caveau, kwam alles samen wat jong en levenslustig was en begaafd
met eenig talent voor muziek, tooneelkunst, of ook voor schilder- en teekenkunst,
kortom al wie kon medewerken tot het dubbele doel: tooneelspel en gezellig onderling
verkeer.
Daar zat de jeugdige rechtsgeleerde, die pas van Leiden was teruggekeerd, naast
den jongen dokter die Leuven en Parijs had bezocht of naast den aankomenden
koopman, die zijn leertijd te Rotterdam of te Antwerpen had doorgebracht. Daar
zaten ook ouderen, de oprichters en medestichters van 't gezelschap, de postdirecteur
naast den directeur der groote fabriek, de apotheker naast den notaris,
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de ontvanger naast den rentenier - allen getrouwd, doch zoo gaarne nog vertoevend
in 't gezelschap, waar ze zoo menig vroolijk uur hadden gesleten. - Daar zaten ook
de eereleden, de grijze beeldhouwer, wiens naam te Parijs in den salon van 't jaar
zooveel met onderscheiding werd genoemd, naast den ouden muziekmeester, die
reeds zoo menig aria of koor voor de een of andere vaudeville gecomponeerd had.
Daar kwam het beschaafde, het lezend, het denkend publiek van die dagen bijeen,
allen die iets wilden, iets trachtten, naar iets streefden, en er behoefte aan hadden 's
avonds, na gedanen arbeid, een gezelligen kring te vinden, waar men elkander den
indruk van 't gelezen boek of de opwellende gedachten en invallen van 't eigen gemoed
kon meedeelen tusschen een lied van Béranger en een geestig vertelde grap, bij een
eenvoudig doch heerlijk glas oud bier - uit die dagen!
Lid worden van de Société dramatique ging echter zoo gemakkelijk niet - immers
niet iedereen verheugde zich in de gunst van Thalia of Melpomene; daarom moest
de candidaat op twee verschillende avonden in twee verschillende rollen débuteeren,
waarna hij aan eene ballotage der werkende leden werd onderworpen. Bij aanneming
moest het jonge lid plechtig, met de hand op het hart beloven te zullen zien, hooren
en - zwijgen.
Hij, die lid wenschte te worden, moest dien wensch schriftelijk aan het Bestuur te
kennen geven,
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en geen der Caveaunisten zou 't ooit in 't hoofd gekregen hebben om eenig jong
mensch, hadde hij ook nog zooveel talent bezeten, of ware zijn omgang ook nog zoo
prettig en aangenaam geweest, tot het lidmaatschap te engageeren. Niemand immers
wilde dat ouders of voogden, tantes of nichtjes zouden kunnen zeggen dat hun zoon
of neef tot het lidmaatschap - verleid was. Ja, verleid!... Want de Dramatiek stond
niet in geur van heiligheid!.. Bij lange niet!
Dat de jongelui elken avond uitgingen en een matig glas bier dronken - wie kon
er in Limburg iets tegen zulk een voorvaderlijk gebruik hebben? Zij werkten immers
over dag - en... als ze elkander niet ontmoetten in den Caveau, dan vonden ze malkaâr
immers toch in eene der vele societeiten of - erger - in een der nog talrijker
estaminets...
Neen, dat was het niet!.. Wat de ouwelui minder aanstond, het werd in den Caveau
nog wel eens later dan elf uur en half twaalf!.. en dan - die tooneelvoorstellingen!..
en dan - en niet het minst - dat hooren, zien.... en zwijgen!
Wien dat alles nog minder aanstond, waren de Geestelijke Heeren der stad.
Nu, zij zorgden er dan ook wijselijk voor dat de Dramatiek hoe langer hoe meer
in slechten reuk kwam. Bij elke gelegenheid, in den kring der vrome Dames van de
Congregatie van het Heilig Hart,
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of op de vroolijke bruiloft waar hun tegenwoordigheid de plechtigheid moest
verhoogen, lieten de Weleerwaarde Heeren niet na de grieven tegen het gezelschap
op te sommen, en reeds was er meer dan eenmaal een venijnige zinspeling op
tooneelvoorstellingen en komedianten van den kansel gevallen...
- ‘Ten eerste,’ zei de kapelaan Grootevuist, die altijd met de punt van de tong zijn
lippen lekte als hij iets zeide, ‘ten eerste is 't een gezelschap van vrijgeesten - kijk
hun eerelid Casper Foreest maar eens, die nooit naar de kerk gaat en van God noch
gebod weet; en daarbij, er zijn ook al protestanten onder de leden, en de ontvanger
is met een gereformeerde vrouw getrouwd!..’
Nu, dat was de waarheid - ten minste wat de aangehaalde personen betrof. De
vrouw van den ontvanger was luthersch, de jonge Michelmann, de zoon van den
grooten fabrikant, die uit Duitschland naar Limburg was gekomen, was protestantsch
en het eerelid Casper Foreest ging naar kerk noch kluis. Maar de kapelaan verzweeg
wijselijk dat de ontvanger en Michelmann zeer vredelievende lui waren, die zich wel
wachtten over godsdienst te praten, en dat Foreest de kerk ontliep sinds de pastoor
geweigerd had zijn jongste kind te doopen. De Heer Foreest had den naam Estelle
voor zijn kind gekozen, omdat het denzelfden avond geboren werd dat het gezelschap
een luisterrijke opvoering gaf
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van Scribe's ‘Estelle ou le Père et la fille.’ Zulke namen, had de pastoor gezegd,
konden wel in komediestukken voorkomen, in de Litanie van alle Heiligen stonden
ze niet - de Heer Foreest moest dus maar een anderen naam kiezen.
Waagde 't iemand tegen de overtuiging van den kapelaan in te brengen, dat het
toch respektabele ingezetenen waren, die getrouw hun plicht deden, en elken zondag
ter kerk gingen, dat b.v. de oude muziekmeester Klein nooit weigerde het orgel te
spelen bij Hoogmis en Lof als de organist ziek of verhinderd was, dan antwoordde
de kapelaan:
- ‘Lauwe Christenen zijn het, die allerlei slechte liedjes zingen en kettersche boeken
lezen, en de oude muziekmeester deed ook beter als hij 's avonds thuis bleef en de
koorknapen wilde oefenen in 't kerkgezang....’
Daarin had Zijn Weleerwaarde wel eenigszins gelijk. De koorknapen zongen soms
erbarmelijk valsch en in de bibliotheek van het gezelschap prijkten Le Juif errant en
Voltaire's Theâtre complet; ook kon, wie 's avonds na elven op de hoogte van 't
Paddestraatje kwam, waarin de Caveau lag, er wel eens Le Sénateur van Béranger
of La Confession en ander ‘veuskes’ uit La Gaudriole veel beter hooren zingen, dan
het ‘Et cum spiritu tuo’ van den koorknaap.
En veroorloofde zich soms iemand te opperen dat de Caveau toch veel goeds deed,
en de opbrengst
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van menige voorstelling ten voordeele der armen deed strekken, dan riep Grootevuist:
- ‘Christene-zielen, zwijgt me er van!... Joden en ketters ondersteunen ze: of hebben
ze Nathan Hersch laatst niet weer op de been geholpen?... En dan met welke stukken
verdienen ze 't geld? 't Is om van te walgen, foei!...’ vervolgde hij, terwijl hij de
lippen lekte.
Nu, 't was een feit dat bijna uitsluitend fransche vaudevilles werden opgevoerd...
Wel zorgde de régisseur dat de ‘vette uien’ geschrapt werden - maar, goede God!
als men nog meer ging schrappen, bleef er niets over van 't heele stuk!...
- ‘En moeten ze daarom “vrouwvolk” op het tooneel brengen?’ ijverde Grootevuist.
Dit was minder waar. De Société dramatico-littéraire had niet de eer en 't genoegen
jonge dames onder hare leden te tellen. Eene enkele maal, als de kas goed voorzien
was, veroorloofde men zich de weelde voor de voorstelling eene actrice uit Luik te
engageeren, en 't was ook wel eens gebeurd dat de ‘Erste Liebhaberin’ van een
doorreizend duitsch tooneelgezelschap ‘als gast’ was opgetreden. Maar in den regel
werden de vrouwenrollen door de jongste leden van het gezelschap vervuld. Het
dient gezegd dat sommigen zich zóó goed van die taak kweten, dat menig
commis-voyageur, wien 't gelukken mocht een voorstelling bij te wonen, den halven
nacht droomde van de mooie meid, die hij op de planken gezien had!..
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- ‘Zwijgt me er van!’ riep Grootevuist ten langen leste, ‘'t heele ding is niets anders
dan vrijmetselarij!’
Hoe de Weleerwaarde Heer kapelaan het wist?... Er waren toch geen verklikkers
of spionnen onder de leden, die met de hand op het hart beloofd hadden te zullen
zwijgen? En toch de heer Grootevuist had gelijk, er liep iets van vrijmetselarij onder,
ten minste wat uiterlijke vormen betreft.... De schoonpapa van den ontvanger was
onlangs gestorven en de ontvanger had in diens nalatenschap ook het schortje, den
troffel en andere insignia der vrijmetselaars gevonden en als curiositeit meêgebracht.
Ieder had om beurt het schortje willen voor hebben en het troffeltje was beurtelings
van hand tot hand gegaan. Nu lagen ze goed bewaard in de lade onder de bibliotheek
met andere voorwerpen, als: dames-kraagjes, kantwerk, handschoenen, allerlei
horlogiekettingen met en zonder breloques, excentrieke cravattes, en alles wat vroeg
of laat voor kostuum kon dienen.
Wie de verklikker geweest was - niemand kon het vermoeden. Maar de kapelaan
wist het, hij zelve had het gezegd, de Caveau was een soort van Loge en de oude
dames der Congregatie en de vrome naaisters, strijksters en dienstmeiden boven de
veertig jaar, geloofden heilig en vast, dat de duivel in persoon, met horens op het
hoofd, lange nagels aan de magere handen, bokspooten en harigen staart naast de
leden aan tafel zat in hun geheimzinnig gebouw in de akelige, geheimzinnige
Paddestraat!...
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Ach ja!... dat geheimzinnig gebouw!... En domein-goed, geestelijk goed was het
ook... 't Had immers vroeger een deel uitgemaakt van het Karmelitessenklooster, dat
de Franschen, met vele andere geestelijke gestichten geveild en publiek verkocht
hadden, nadat ze de arme nonnen verjaagd en op de vlucht hadden gedreven.
Ter verontschuldiging der Caveaunisten, kon worden aangevoerd dat zij 't lokaal
slechts gehuurd hadden - maar, een geheimzinnig gebouw was het, en een akelige
straat.... ja, dat was het Paddestraatje ook!
Het leidde naar de oude wallen der stad en lag in 't stilste gedeelte van het stille
stadje. Als men er van de Steenstraat inging, vond men vooraan slechts een paar
onbeduidende huisjes, die door de arbeidende klasse bewoond werden. Verder strekten
zich van weerskanten hooge tuinmuren uit, van donkerbruine tichelsteenen, waarover
hier en daar de woekerende ranken van klimop, wilden wijn of glijcinia-planten
hingen. De muur ter linker zijde omsloot den voormaligen kloostertuin der
Karmelitessen, aan welks uiteinde de vroegere woning van den godvreezenden
hovenier lag - thans de vergaderplaats der godvergeten vrijgeesten en vrijmetselaren....
't Was een niet te groot doch zwaar en log gebouw, zonder verdieping, doch met
een bijzonder hoogen zolder, waar de kloostertuinman zeker des winters zijn
menigvuldige zaden in witte zakjes en
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drogende kruiden, in bosjes saamgebonden, naast zijn tuinbouwgereedschappen
bewaarde. De dikke muren, het hooge dak met trapjesgevel, het kruis van namenschen
steen in de zware vensterkozijnen en de dichtgemetselde rondboog daarboven gaven
aan het geheel een nog recht antiek uiterlijk; doch de tegenwoordige eigenaar, in zijn
vreugde in de Dramatiek een huurderesse te vinden, had de kleine, vierkante, in lood
gevatte ruitjes door groote ruiten doen vervangen, en deur en vensterluiken groen
laten schilderen.... Wie had er ook willen wonen in de oude hovenierskluis, waarin
de stadstamboer en omroeper Créquilion, die de laatste huurder was, zich door
ophanging onder de hanebalken van het leven had beroofd!....
Als het dáár niet spookte!....
Over dag bleef de Caveau onveranderlijk gesloten - doch 's avonds, vooral in den
winter, als de zon al lang aan den hemel verdwenen was, viel een lichtstraal door de
oude vensterluiken naar buiten, ten teeken dat het geheimzinnig spel een aanvang
nam - en stapten de welbekende leden, in breede mantels gehuld, door de enge deur
naar binnen....
Hoe het daarbinnen uitzag, kon niemand zeggen.... Wel wist men dat de oude
beeldhouwer Leonard op menige publieke veiling een vermolmd meubelstuk voor
het gezelschap had aangekocht - klaptafeltjes met hangende bladen en stoelen met
gedraaide pooten, die al honderd jaar uit de mode
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waren; een spiegel van venetiaansch glas met allerlei lofwerk er in geslepen, zoodat
men er zijn eigen gelaat niet in herkennen kon; een antieke hanglamp waarin niemand
de olie wist te krijgen, en soms een oud schilderstukje, waarop niets meer te
onderscheiden was.
Maar in het heiligdom drong niemand door, die niet lid was.... Alleen de oude
Mechel, de zuster van een der fabriekarbeiders des heeren Michelmann, veegde 's
morgens vóór dag en dauw het lokaal, en soms bracht de knecht van den wijnkooper
een mand wijn of de biersleeper van den brouwer een fust bier in den kelder, en
haalde daartoe den sleutel bij Mechel; maar.... in den kelder was niets te zien, en
Mechel was doofstom geboren!
Het eenige wat men wist was dat een der leden om beurt de week had - dat wil
zeggen: naar den kelder moest gaan om de aanwezigen te bedienen, het geld ontvangen
en op zaterdagavond aan den penningmeester rekening en verantwoording moest
doen.
Ach, wie was er onnoozel genoeg om te gelooven dat de Caveaunisten geen ander
doel hadden in hun spelonk in de Paddestraat dan het houden van genoegelijke
bijeenkomsten, het zingen van lustige liedjes en het instudeeren van een fransche
vaudeville of een duitsche Posse!....
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Werkelijk - er gebeurden vreeselijke dingen in de Paddestraat.
Sinds eenige weken reeds werd er in 't geheim gefluisterd.... gemompeld.... gegispt
en afgekeurd wat er in den Caveau voorviel.... Men had opgemerkt hoe een paar
jonge leden, die er zoo trotsch op waren lid te zijn en voor vrijmetselaren door te
gaan, een heelen avond, in de Societeit, halfluid hadden zitten praten over de
mogelijkheid of er bovennatuurlijke wezens konden bestaan, en of een geest of de
ziel van een afgestorvene zich aan de levenden kon manifesteeren.... En denzelfden
avond was een ander lid, de lange Van Peursum, die van zijn geld leefde, après boire
thuis gekomen en had aan zijne oude huishoudster vreeselijke verhalen gedaan van
geesten en spoken, die hij in de Paddestraat had zien verschijnen, als men met een
doodsbeen tegen een bronzen plaat sloeg. De vrome huishoudster had het zich ten
plicht gerekend de zaak aan den heer pastoor mede te deelen.
Langzaam had het gerucht zich verbreid - en de halve stad wist er reeds van te
vertellen.
Soms hadden eenige societeitsbezoekers het gewaagd 's avonds na elven, bij 't
naar huis gaan, een omweg te maken door de Steenstraat, langs het Paddestraatje en werkelijk - ze hadden duidelijk gehoord, hoe er van den kant der oude
hovenierskluis een geluid kwam, alsof men met den stamper in een metalen mortier
beukte....

Emile Seipgens, Uit Limburg

15
Doch nu, sinds veertien dagen, leed de zaak geen twijfel meer....
De oude muziekmeester Klein was in 't begin van April gestorven en had op zijn
sterfbed een volledige bekentenis afgelegd van wat hij in de Société dramatique had
gezien en bijgewoond in eigen persoon, met volle verlof aan den heer pastoor om,
buiten de biecht, met zijne bekentenis naar goedvinden te handelen....
Uitvoerig had Klein verhaald en beschreven hoe de horlogiemaker Gabriel Vogel,
door het slaan met een doodsbeen tegen een metalen driehoek, de geesten van
verschillende afgestorvenen in den kelder van den Caveau had doen verschijnen!
Die goede, oude Josef Klein! Moest er in 't laatst zijner dagen nog iets voorvallen
dat hem den doodsstrijd verzwaren zou?... Iedereen wist immers welk een vlijtig,
goedhartig en behulpzaam medeburger hij geweest was! Ja, behulpzaam, zoowel op
het bal als in de kerk, bij bruiloft en begrafenis, bij kinderfeest en
weldadigheidsconcert! Iedereen had hem gekend en zijn vriendelijken groet ontvangen
als hij, met de viool onder den arm, van 't eene huis naar 't andere snelde om les te
geven! Hoe menigeen zag hem nog in zijn verbeelding voor zich staan, zooals hij,
in den langen bruinen staatsierok, met de ouderwetsche pruik op het hoofd, stralende
van opgetogenheid en zelfvoldoening, vooraan op 't orkest, bij den aanvang van 't
concert, de snaren der onvermijdelijke viool stemde!....
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Maar ook iedereen in 't kleine stadje kende Gabriel Vogel en hield hem voor een
eigenaardig, ja een buitengewoon mensch. Vogel was ongeveer vijf en dertig jaar
oud, groot van gestalte, had een hoog, kaal voorhoofd, een langen, zwarten, golvenden
baard, een sierlijk gebogen neus en donkere, doordringende oogen, die er echter
eenigszins vermoeid uitzagen van 't werken en 't studeeren. Getrouwd was Vogel
niet, maar werken en studeeren - dat deed hij dag en nacht! Zijn eenige uitgang was
de Caveau. Hij muntte uit in tragische rollen en had onlangs in ‘Le pauvre Jacques’
het heele publiek in tranen doen wegsmelten. Om 't horlogiemaken te leeren had hij
van zijn twintigste tot zijn dertigste jaar door half Europa gezworven, en was sinds
een jaar of vijf in zijn vaderstad teruggekeerd. Hij praatte maar zelden, doch als hij
eens aan 't vertellen kwam, hingen alle toehoorders aan zijn lippen. Zijn vrienden
verhaalden dat hij zich sinds jaren onledig hield met het uitvinden van een uurwerk
dat, ja, God weet wat al niet, moest wijzen en aantoonen. Hij had in den kerktoren
een nieuwen klokkestoel aangebracht, zoodat de groote klok, die vroeger door twaalf
man moest getrokken worden, thans gemakkelijk door vier handen in beweging
gebracht werd; hij had den burgemeester, bij zijn vijfentwintigjarig ambtsfeest zijn
welgelijkend portret in krijt overhandigd, en bij 't laatste muziekfeest der Harmonie
was het stadje verrast
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geworden door een prachtig vuurwerk dat Gabriel Vogel vervaardigd had. In één
woord, de horlogiemaker kon alles en was een duivelskunstenaar!
In vollen ernst, Lezer! de oude muziekmeester had niet geijld, toen hij op zijn sterfbed
verklaard had dat Gabriel Vogel geesten had laten verschijnen.
Ziehier wat er gebeurd was.
Op een avond, in 't begin van Februari, - buiten lag de sneeuw eenige voeten hoog
en 't vroor dat het kraakte - waren een zevental leden vergaderd in de Paddestraat.
Naast den ouderwetschen haard met breeden schoorsteenmantel zaten, in groote
antieke leunstoelen half achteroverliggend en de voeten naar het lustig knapperend
vuurtje uitgestrekt, de voorzitter Louis Everhard met zijn reusachtigen knevel en
Gabriel Vogel. Aan de eikenhouten klaptafel onder de hanglamp van gedreven koper,
zat Jozef Klein met de viool onder den linkerarm en schreef eene aria op, die de lange
Van Peursum hem voorneuriede, Van Peursum de beau garçon, altijd à quatre
épingles, dien de dames zoo gaarne als jeune premier zagen optreden. Aan 't andere
einde der tafel zaten de boekhouder Bertholet en de zeepzieder Bordens te smousjassen
en naast hen de postdirecteur Mantels, die hun spel volgde.
Niemand sprak; slechts de tonen der viool, die Klein even tokkelde om te zien of
hij zich niet ver-
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gist had, verbraken de stilte. Louis Everhard volgde met een van verveling sprekenden
blik de blauwe rookkringetjes uit zijn lange duitsche pijp, die hij naar de zoldering
blies, Gabriel Vogel hield de oogen half dichtgeknepen, alsof hij een geheim der
wetenschap trachtte te doorgronden, en de postdirecteur, die elken nacht om twaalf
uur en om drie uur de pakketten voor de postkar moest in orde brengen, dutte af en
toe in.
Eindelijk verbrak de voorzitter het stilzwijgen.
- ‘Cré nom d'un chien!’ barstte hij uit, ‘waar zit me dat volk nu!... Is dat trouw
opkomen ter vergadering, quarante millions de bombes!’
- ‘Ze laten zich afschrikken door een halven voet sneeuw!’ merkte de postdirecteur
aan, die uit zijn dut ontwaakte op de onzachte uiting van den voorzitter.
- ‘En er diende toch gerepeteerd te worden,’ voegde Van Peursum er bij.
Wie Louis Everhard voor 't eerst hoorde, vermoedde zeker niet welk een
edelmoedig en oprecht karakter, welk een teergevoelig hart zelfs, onder zooveel ruwe
vormen verborgen lag. Doch Louis, met zijn reusachtigen knevel en zijn rijzige
gestalte, was de aangewezen persoon voor 't vervullen der militaire rollen en van
lieverlede had hij zich wel de kazerne-uitdrukkingen der helden, die hij voorstelde,
eigen gemaakt, doch ook hunne edele daden, hun zelfopoffering, hun loijauteit, hun
onberispelijk eerge-
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voel tot levensregel gesteld. Er lag iets ridderlijks, iets brutaal-edels in zijn heele
wezen. Hij was openhartig tot aan het cynisme en zou het onmogelijke gewaagd
hebben om zijn woord gestand te doen, ook al was het soms te weinig doordacht of
te ras uitgesproken. Wie zijn vriend was, had er geen beter en oprechter, doch moest
ook van niemand zoo ongezouten de waarheid hooren, voor 't kleinste vergrijp in
zijn oog. Hij was veertig jaar oud, ongetrouwd en vond het huwelijk een der
onnoodigste en belachelijkste instellingen, doch niemand was galanter en hoffelijker
jegens ‘le beau sexe’. Hij sloeg aan als hij van ‘une jeunesse’ sprak en noemde zich
zelf bij voorkeur ‘le vieux troupier’, ofschoon hij nooit elders gediend had dan in de
blijspelen van Scribe en Cogniard frères.
- ‘En dan dat vrijen, nom d'une pipe!’ vervolgde Louis, ‘ze zijn verliefd als ze de
eerste broek nog niet versleten hebben, en als ze verliefd zijn - niet van de meid te
slaan!... Laat ze de Cour maken over dag... zooveel ze willen... doch 's avonds hier!..
au poste!... selon la consigne, quarante millions....’
‘Thérèse, ma mignonne,
Veux tu donner ton coeur,
Tu deviendras baronne,
Je suis puissant seigneur.’

neuriede van Peursum.
- ‘Waar zit nou Frans Deleur, die met zooveel
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ijver de groote rol op zich nam?... Bij de meid! sacrebleu!’
- ‘Mariage!’ riep Bertholet en speelde harten-vrouw uit.
- ‘'t Is God geklaagd,’ mompelde de postdirecteur en dutte weer in.
En weer volgde de diepste stilte.
Eensklaps, juist op 't oogenblik toen Everhard den secretaris Bertholet verzoeken
wilde een circulaire aan alle leden uit te vaardigen om hen nogmaals tot getrouwe
bijwoning der vergaderingen en repetities aan te manen, liet zich een verward
gedruisch op den zolder hooren.
Waren 't ratten, die krijgertje speelden, was het de windvlaag die het dak schudde
en de kalk uit de voegen rukte?
Gabriel Vogel opende de groote zwarte oogen, als scheen dat geluid hem uit zijn
mijmering te wekken.
- ‘Daar heb je Créquilion, die terugkomt spoken!’ schertste Bordens.
- ‘Hier heb je wat anders dan spoken!’ riep Bertholet, ‘jas, negen, troefaas, heer,
vrouw, boer, tien... je bent kapot, vriend! Kapot, kapot, kapot!’
- ‘Spoken zijn er niet, maar wel troefkaarten!’ merkte Klein aan en liet de veeren
pen weer krassend over 't papier gaan.
Gabriel Vogel draaide 't hoofd om, naar Jozef Klein, en zei langzaam:
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- ‘Neen, spoken zijn er niet.’
Waarom drukte hij zoo op het woord ‘spoken’?
- ‘Wat zou er dan wezen, duivelskunstenaar?’ vroeg Van Peursum.
- ‘Wel ja, je zegt dat zoo raar, Gabriel,’ voegde Klein er bij, ‘wat bedoel je?’
- ‘Ik geloof niet aan spoken,’ antwoordde Vogel zeer bedaard en met vollen ernst,
‘doch wel aan geestverschijningen, aan zielen van afgestorvenen, die zich
manifesteeren...’
- ‘Allons, allons! pas si bête!..’ lachte Louis.
- ‘Er valt niet te lachen,’ zei Vogel even bedaard. ‘Ik heb niet alleen wonderbare
dingen gezien en bijgewoond, ik heb ook zelf proeven genomen. Gisteravond nog
heb ik een onderhoud gehad met Cicero.’
Louis zette zijn lange pijp neer, de kaartspelers vergaten hun spel, de postdirecteur
ontwaakte, Van Peursum trachtte te glimlachen, en Klein legde de pen op de tafel.
Allen zagen den duivelsbanner verwonderd aan.
- ‘Ah, cré-coquin! geen smoesjes, hoor!’ riep Louis.
- ‘Zeg eens, Vogel, is 't je eindelijk in de bovenkamer geslagen?’ schertste Van
Peursum, terwijl hij naar zijn voorhoofd wees.
- ‘Ik ben niet gek,’ vervolgde Vogel, altijd even ernstig en bedaard. ‘Maar 't staat
u vrij mij te gelooven of niet....’
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- ‘En... en... wat vertelde Cicero?’ vraagde Klein.
- ‘Dat zal eeuwig mijn geheim blijven,’ antwoordde Vogel.
Niemand wist hoe hij 't had. Men was geneigd in een schaterlach uit te barsten,
doch de ernst, waarmee Vogel sprak, dwong bijna tot gelooven...
- ‘En.... hoe verschijnen die geesten dan?’ waagde Klein andermaal.
- ‘Als een waas, een schim... in nevel gehuld, doch in hun gedaante zooals ze hier
op aarde wandelden. Cicero was blootshoofds en droeg de witte chlamijs met
donkerrooden zoom....’
De verbazing steeg ten top. Klein dorst niet meer te vragen.
- ‘En hoe....?’ vroegen twee of drie te gelijk.
- ‘Hoe ik doe?’ vulde Vogel aan. ‘De geesten verschijnen door middel van het
geluid.’
- ‘Van het geluid?’
- ‘Ja,’ zeide Vogel, ‘ik evoceer de geesten door middel van het geluid.’
- ‘Van het geluid!’ herhaalde Klein nogmaals, ‘dat wenschte ik dan toch wel...’
- ‘Te zien?’ vroeg Vogel. ‘Zooals ge wilt. Morgen avond als 't u goed is. Ik zal
mijn instrumenten meebrengen - maar op één voorwaarde: niemand verzette een voet
zonder mijne vergunning, of ik sta niet in voor de gevolgen. Geesten willen met
eerbied en ontzag bejegend worden.’
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Daarop sloot Vogel weer half de oogen en verzonk in zijn mijmering van straks.
Louis en Van Peursum trachtten de zaak schertsend op te nemen, de overigen
zagen elkander aan en zaten peinzend neer. Op eenige vragen, die nog aan hem
gericht werden antwoordde Vogel alleen met een bevestigende of ontkennende
beweging van het hoofd, en verzocht eindelijk heden avond niet meer over de zaak
te spreken. Die er meer van wenschte te weten en zich overtuigen wilde, moest
morgen maar verschijnen op 't zelfde uur...
Dobberend tusschen twijfel en geloof, ging men met de meest gespannen
verwachting uit elkander - met de meest gespannen verwachting keerde men den
volgenden avond terug....
Behalve het zevental van den vorigen avond, waren toevallig nog een drietal Leden
opgekomen, waaronder de Candidaat Notaris Frans Deleur.
De hanglamp boven de tafel was niet ontstoken, slechts het nachtlichtje, dat
gewoonlijk in een hoek van 't vertrek brandde tot het opsteken van pijp of sigaar,
wierp een flauwen schemer op het gelaat der aanwezigen. In 't midden vóór de tafel
zat Gabriel Vogel, zwijgend en ernstig als altijd. Aan zijn linkerhand lag een groot
boek opgeslagen, waarin men ter nauwernood eenige cabalistische teekens en figuren
kon onderscheiden. Met een draad aan de zoldering vastgemaakt, hing, ter hoogte
van zijn voorhoofd een driehoekige metalen plaat.
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Niemand sprak. Zelfs Louis, le vieux troupier, was ernstig. De boekhouder Bertholet,
die zijn best deed om zijn angstige verwachting te verbergen, veroorloofde zich een
grappige aanmerking.
- ‘Je zult een bril moeten opzetten, Gabriel Vogel!’ zei hij, ‘om bij die verlichting
de schriftuur te kunnen lezen!’
Doch Vogel wierp hem zulk een doordringenden blik toe, dat niemand lachte.
Toen zeide hij:
- ‘Sluit de deur, dat niemand ons store in ons werk! Van Peursum, jij hebt de week,
vul eerst de glazen, ik zal intusschen den klank mijner instrumenten onderzoeken...’
Van Peursum nam een ouderwetschen kandelaar met vetkaars van de eikenhouten
richel en begaf zich met de linkerhand vol glazen, in het vertrekje dat achter de
vergaderzaal lag. Hier opende hij een groot vierkant kelderluik en ging langs den
trap naar beneden. Toen Van Peursum verdwenen was, fluisterde Vogel halfluid tot
de aanwezigen:
- ‘De geest zal verschijnen in den kelder, aan Van Peursum. Voorzitter, wien zal
ik terugroepen uit het rijk der dooden?’
Deze vraag werd met zooveel vastberadenheid geuit dat Louis geen oogenblik
aarzelde.
- ‘Welnu,’ zeide hij, ‘laat Créquilion, den tamboer, dan maar verschijnen.’
Onmiddellijk haalde Vogel een doodsbeen te voorschijn. Het scheen wel het
bovenste gedeelte van
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den arm van een menschelijk geraamte. Langzaam sloeg hij drie slagen op de metalen
plaat. Een rinkelend, oorverscheurend geluid vervulde het lokaal. Vervolgens sloeg
Vogel een twintigtal malen - daarna weer vijf malen en eindelijk bracht hij een veel
grooter aantal slagen voort, die thans rasser op elkander volgden....
Nauwelijks echter had Vogel, in alles te zamen, vijftigmaal den metalen driehoek
doen dreunen, toen een akelige, doordringende gil uit den kelder steeg... Allen zaten
onbewegelijk als marmeren beelden. Met zwaren tred, strompelend en stampend,
stormde Van Peursum naar boven. Onmiddellijk sloeg Vogel met de linkerhand het
blad van den foliant om, beschreef met de rechter een halfronde beweging door het
ruim, en riep: ‘Verdwijn!’ Niemand verroerde zich; aller oogen waren op Van
Peursum gevestigd, die hijgend, bleek, met verwilderd haar en angstigen blik in de
deur van het aangrenzend vertrek verscheen en riep:
- ‘Ik heb den tamboer gezien... Créquilion met het hoofd hangende op de borst en
de trom om zijn middel!...’
- ‘Nom de.....’ begon Louis, doch het vloekwoord stierf op zijn lippen.
Toen richtten zich alle blikken op Gabriel Vogel.
- ‘Ontsteek het licht!’ beval de horlogiemaker en 't was of zijn stem trilde van
ontroering. Bertholet gehoorzaamde onwillekeurig.
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- ‘Onmogelijk!’ mompelde de postdirecteur, terwijl hij Vogel verbaasd en vragend
aan bleef staren, die zwijgend, doch diep ademhalend in zijn stoel lag en een
zonderlingen, verwarden blik, beurtelings op alle aanwezigen wierp.
Van Peursum was op een stoel neêrgezegen, en reikte met bevende hand naar een
glas bier, waarvan hij met volle teugen dronk.
- ‘Ik heb hem gezien!’ herhaalde hij, ‘duidelijk gezien... met het hoofd op de borst
en uitpuilende oogen!...’
- ‘En wat deed hij?’ riep Everhard, ‘ging hij, bewoog hij zich, dreigde hij?’
- ‘Neen... niets...’ antwoordde Van Peursum, ‘hij zweefde...’
- ‘De geesten doen geen kwaad - zij verschijnen slechts,’ zei Gabriel. ‘Wilt gij dat
ik hun de macht geve hun wil te openbaren?...’
Niemand antwoordde.
- ‘Maar vertel ons, verklaar ons...’ riep Louis zich tot Van Peursum wendend, ‘wat
heb je nu eigenlijk gezien? Hoe was hij, hoe zag hij er uit?’
- ‘Wel, Créquilion heb ik gezien!’ antwoordde Van Peursum, die boos scheen te
worden om de ongeloovigheid van den voorzitter. ‘Créquilion met de trom om het
middel, het hoofd op de borst en de armen rechtaf langs het lijf, zooals hij moet
gehangen hebben aan de koord onder de hanebalken.’
- ‘Dat moet ik ook zien!’ schreeuwde Louis.
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Vogel, die 't groote boek dichtgeslagen en het doodsbeen reeds geborgen had en
toebereidselen maakte om de metalen plaat af te nemen, staakte bij dat woord zijn
werk en antwoordde zeer kalm.
- ‘'t Is nog tijd...’
- ‘Maar,’ meende Louis, ‘laat Créquilion dan maar alleen verschijnen... zijn wil
behoeft hij niet te openbaren...’
- ‘Ik zal Créquilion heden niet meer roepen,’ zei Vogel vastberaden. ‘Gij zult naar
den kelder gaan, en de oudste der Vergadering zal mij zeggen wien ik u zenden
moet...’
- ‘Nom de...’ begon Everhard, doch hij hernam snel: ‘Als je meent dat ik bang
ben... ik... le vieux troupier! nom de nom!’
En ras zijn glas ledigend, stond hij op en ging naar den kelder, terwijl hij mompelde:
- ‘On y va, mon vieux, on y va!’
Als Everhard een oud sergeant of korporaal had moeten voorstellen; die door den
vijand wordt weggeleid, om den kogel te krijgen, dan had hij die laatste woorden
niet anders kunnen uitspreken...
Toen de voorzitter verdwenen was, draaide Vogel de hanglamp uit en 't nachtlicht
verspreidde weer zijn geheimzinnige schemering... In de duisternis klonk, half
fluisterend, de stem van den duivelsbanner:
- ‘Jozef Klein, jij bent de oudste. Wien zal ik laten terugkeeren?’
De oude musicus sidderde over alle zijne ledematen.
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- ‘Ik?... ik?’ stotterde hij. ‘Leonard is de oudste....’
- ‘Leonard is afwezig,’ antwoordde Vogel.
- ‘Ik?... ik?’ hervatte Klein, ‘ik weet het waarachtig niet!’
- ‘Dan de jongste!’ ging Vogel voort, zonder verder acht te slaan op Klein. Indien
het licht ontstoken ware, had men Klein bleek als een doode zien zitten, met een
druppel zweet aan ieder haarspier.
- ‘Frans Deleur, wie moet verschijnen?’ klonk andermaal de stem van Vogel.
Ook Frans Deleur scheen hevig aangedaan. Zijne oogen glinsterden, zijn stem
beefde. Nochtans zei hij duidelijk en vastberaden:
- ‘Napoleon de eerste!’
Een aantal slagen dreunden door 't vertrek; plotseling hield Vogel op en sloeg een
enkelen slag, doch zoo vervaarlijk hard, dat de metalen plaat heen en weer slingerde,
tot boven het hoofd van Jozef Klein. En weer volgden, doch thans zeer regelmatig,
een groot aantal slagen, die af en toe een oogenblik afgebroken werden, als achtte
de bezweerder zijn werk voltooid, doch om weer op nieuw herhaald te worden...
Op eens klonk de stem van Louis Everhard uit den kelder:
- ‘Arrêtez!... arrêtez!... pas plus loin!...’
Vogel sloeg het boek om, zwaaide met de rechterhand en riep: ‘Verdwijn!’
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In drie stappen was de voorzitter boven. Met ernstig gelaat en de hand op 't hart,
bleef hij in de deur staan.
- ‘Ik heb Napoleon gezien,’ verklaarde hij plechtig, ‘Napoleon, met driehoekig
hoedje, dichtgeknoopten rok, gele broek en hooge laarzen...’
Toen Bertholet het licht ontstak, lag Gabriel Vogel achterover in den grooten
leuningstoel, als iemand die doodmoe en afgemat is. Zijn gelaat was bleek, zijn borst
hijgde geweldig en 't zweet liep in stralen van zijn voorhoofd....
Dat was het tooneel, dat Jozef Klein in Februari had bijgewoond, dat hij op zijn
sterfbed aan den pastoor had medegedeeld, en dat thans in April de eene helft der
stad aan de andere helft vertelde, natuurlijk met een menigte er bij verzonnen
bijzonderheden van doodshoofden, geraas met zware ketenen en helsch gegil...
Den volgenden zondag stroomden de geloovigen met gespannen verwachting naar
de kerk Toen in de preek met geen enkel woord van geestverschijningen gerept werd,
had iedereen de overtuiging dat de zaak erg, zeer erg was, zoo erg dat de geestelijkheid
zelve geen uitlegging van de zaak kon geven...
Dienzelfden avond werd in den huiselijken kring, in de Societeit en zelfs in de
herberg van niets anders gesproken dan van de spoken in de Dramatiek...
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II.
't Was een fraai gebouw op de Graanmarkt, dat de Heer Van der Meulen - in die
dagen - bewoonde. 't Was geheel en al van namenschen steen opgetrokken, de
sluitsteenen der tamelijk vlakke vensterbogen waren met een uitgebeiteld acanthusblad
versierd, boven de deur prijkte een niet al te breed balkon met gebogen loofwerk van
geslagen ijzer en groote vergulde bloemkelken er tusschen, en in 't frontispice was
een arend van zwart marmer aangebracht met zwarte banderol tusschen de pooten,
waarop met gouden letters te lezen stond:
A l'aigle noir 1779.
Wanneer men de woning was binnengetreden, bevond men zich in een ruime,
vierkante vestibule, met plavuizen van wit en zwart marmer belegd, met rijkversierde
eikenhouten deuren links en rechts, die den toegang tot ruime, hoog gestoken
vertrekken verleenden; tegenover de hoofddeur leidde een dubbele trap, eveneens
van eikenhout naar de eenige verdieping, en aan weêrskanten van den trap gaf een
glazen
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deur, aan het einde van een witgekalkten gang, uitzicht op den weelderigen tuin.
De stadsschepen Johannes Jacobus Van der Meulen, de grootvader van den
tegenwoordigen bezitter, had den zwarten Arend in 1779 gebouwd, en er een goed
bezocht hotel van gemaakt. Wie had destijds kunnen vermoeden dat de dagen der
Fransche revolutie een zegen zouden wezen voor den ‘aigle noir’? De zoon van
Jacobus, Johannes Hubertus, had er de vruchten van genoten, en op een mooien dag
verklaard ‘dat hij niet meer verkoos voor anderen soep te koken.’ Hij had de groote
huisdeur gesloten en een handel in wijnen begonnen, in diezelfde keurige wijnen,
waardoor de ‘aigle noir’ beroemd was, en waarvan de voorraad onuitputtelijk scheen
te wezen. De kleinzoon van Johannes Jacobus, die eveneens, naar zijn grootvader
Jacobus of bij verkorting Kobus heette, had den wijnhandel voortgezet, totdat hij de
zaak aan een ander had overgedaan en thans van zijn rente leefde.
Eigenlijk had de heer Kobus Van der Meulen niet tot zijn vijftigste jaar behoeven
te wachten om zich ‘een gerusten dag aan te doen’, doch - wat zouden de menschen
wel gezegd hebben, als hij zijn uitgebreide zaak vroeger had laten varen? Wat zouden
ze hem een fabelachtigen rijkdom hebben toegedicht, en niemand behoefde immers
te weten of te vermoeden dat Van der Meulen werkelijk rijk was.
Doch nu, op zijn vijftigste jaar, had er zich een
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goede gelegenheid voorgedaan: Kobus had geërfd van zijn broêr Arnold, en de heele
stad wist dat de apotheker Arnold Van der Meulen er goed had bijgezeten. Zou 't
thans niet wezen of Kobus een vrek was, als hij nog langer van stadje tot stadje, van
't eene dorp naar het andere reisde om den heeren pastoors en kapelaans een anker
of een half stuk wijn te verkoopen?
Bovendien, Van der Meulen was al sinds jaar en dag weduwnaar, en behalve haar
vrij aanzienlijke huwelijksgift had zijn goede Louize hem niets nagelaten dan een
eenige dochter met blauwe oogen en lichtblond haar. Anna was niet alleen de oogappel
haars vaders, ook de lieveling van oom Arnold was ze geweest. Zij was immers zijn
petekind en tevens het petekind zijner dierbare vrouw, die ook Anna heette en die
hem, na slechts één jaar van ongestoord geluk, door den dood was ontrukt. Zoo vaak
hij 't kind aanzag, dacht hij er aan hoe hij in zijn trouwpak van donkergroen laken
en zij naast hem, in zwarte zijde en met den grooten gebloemden sjaal om, ter kerke
waren gestapt om 't nichtje te doopen...
Dagelijks, na schooltijd, had Anna eenige uren in de apotheek doorgebracht, en
als haar vader op reis was, had ze er ook gegeten, gedronken en geslapen. Niet dat
tante Berbke, die voor haars vaders huishouden zorgde, niet goed voor haar geweest
was - maar tante Berbke had weinig takt om met kinderen om te gaan. Kerksch en
kwezelachtig als ze was, bracht
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ze een goed aantal uren voor en na den middag in de kerk door en verzuimde hoogmis,
lof noch rozenkrans. Hoe had zij zich kunnen bezighouden met het wilde levenslustige
kind, dat al lang alle schietgebedjes, die zij kende, kon opzeggen, en reeds zooveel
vragen deed, die Tentje - zooals 't kind haar noemde - toch niet beantwoorden kon.
En waar was ze beter bewaard dan in de apotheek in de Brugstraat, waar niet alleen
de goede oude Jacomine, die al onder ‘de Joffer’ gediend had, haar allerlei vertelseltjes
van Roodkapje en Duumke-mi-zuumke1) leerde, maar ook nonk2) Arnold haar geen
oogenblik uit het oog verloor. Overal was ze bij hem, - in de binnenkamer met de
groote vensterramen, die uitzicht verleenden op alles wat er in de apotheek omging,
als hij in groote boeken met allerlei afbeeldingen van kruiden en planten zat te lezen,
- achter de toonbank als hij de klanten bediende of recepten klaarmaakte.
Eerst had hij het kind leeren tellen, het a b c opzeggen en een liedje zingen op de
maat van zijn stampen in den grooten mortier; later had hij haar allerlei verdroogde
planten en bloemen leeren kennen, die tusschen groote bladen grijsachtig papier
lagen. Hoe vaak had hij haar des Zondags namiddags, als 't niet de uitgaansdag van
den gezel, den ouden Max, was, meegenomen in de vrije natuur, liefst

1) Klein Duimpje.
2) Verkorting van het fransche ‘mon oncle’.
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naar zijn buitentje ‘den Eenhoorn’, haar daar getoond hoe de heilzame planten in 't
wild groeien, en verhaald van de duizend insekten, die er op leven, van de torren en
spinnen, van de bijen, vliegen en vlinders, die lustig van de eene bloem naar de andere
zweefden. Hij had haar verklaard hoe regen en dauw ontstond, hoe de regenboog
werd gevormd aan het uitspansel, en de bliksemstraal geboren uit de onweerswolk.
En bij dat alles had hij gesproken van een grooten God, die aan de zon en de maan
en de sterren hun dagelijksche loopbaan wees.... Was het te verwonderen dat het
kind veel te vragen had, als tante Berbke haar het schietgebedje of de Litanie met
haar mystieke lofredenen voorzeide?
Toen Anna zeventien jaar oud was, had de Heer Van der Meulen haar naar
Schoorheim gebracht in het pensionaat der Dames Ursulinen. Vaak, gedurende hare
afwezigheid, had tante Berbke den vromen wensch geuit: dat er ook van haar een
nonneke mocht worden; hoe zou 't engelachtig kind dan bidden voor haar en haar
vader, als ze er niet meer wezen zouden, en hoe zou ze dan hiernamaals juichen en
lofzingen met de maagden voor Gods troon!
In den beginne had Van der Meulen geantwoord met een glimlach en ook wel eens
gezegd: ‘We zullen zien, Berbke, we zullen zien... als 't Gods wil en haar roeping
is....’ doch toen Tentje herhaaldelijk op haar geliefkoosd denkbeeld was teruggeko-
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men, had hij geopperd: dat alle jonge meisjes toch niet in 't klooster konden gaan en
als maagden zingen en kweelen in alle eeuwigheid!
- ‘O neen!’ had Berbke aangemerkt, ‘dat onuitsprekelijk geluk is alleen voor de
uitverkorenen... en als zij nu ook eens....,’ waarop haar broer eenigszins wrevelig,
gezegd had: dat er al te veel nonnen kwamen en dat men ook een heilig leven in de
wereld kon leiden.
Niet dat Kobus Van der Meulen een vrijgeest was, of slechts het minste op de
instellingen der Kerk vond af te dingen. Wel verre van daar - hij had zich nooit de
moeite gegeven daarover na te denken, en steeds de zienswijze der Heeren pastoors
en kapelaans, wien hij zijn wijn verkocht, tot de zijne gemaakt. Maar hij nam 't geloof
van een geheel andere zijde op dan tante Berbke. Voor hem bestond de godsdienst
niet in onafgebroken boetvaardigheid en vermorseling des harten, in geregelde
herhaling van schietgebedjes en rozenkransen, in voortdurende verzuchting om toch
niet te vallen in verzoeking, in gestadige vrees voor het eeuwige vuur. Hij dacht
minder aan de hel dan aan den hemel, waarin hij onfeilbaar zou ingaan, indien hij
slechts zonder er over na te denken, alle geboden der H. Kerk getrouw naleefde, en
zich aan geen groote misdaden schuldig maakte. Als confrater der Broederschap van
den H. Christophorus was hij in de kerk onder de koorzangers ‘op het oxaal’, doch
ontzag
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zich niet om eene aardigheid of grap te vertellen tusschen Credo en Sanctus; als
kerkmeester ging hij in de processie met de flambouw naast den Hemel, waaronder
de priester het Allerheiligste droeg, doch zag er geen kwaad in tegen zijn buurman
over de vreeselijke hitte der Julizon te klagen en zich met den zakdoek wat koelte
toe te wuiven, als er op den hoek der straat aan Sint-Rochus of
Sinte-Catharina-heiligen-huisje de Benedictie gegeven werd. De Roomsch-Katholieke
kerk was voor hem eene instelling, die niets dan onomstootelijke waarheid bevatte,
die altijd bestaan had en altijd bestaan zou, die vorsten, koningen en keizers regeerde
en de geheele wereld deed draaien, buiten welke niets dan euveldaad en kwade trouw
lagen, en wier bedienaren, van den Paus tot den minsten dorpskapelaan, uitverkorenen
des Heeren waren, welmeenende, geleerde - nu ja, de een wat meer dan de ander doch allen onfeilbare mannen, wier kleine fouten en gebreken men verplicht was
met den mantel der liefde te bedekken.
Alles moest dan ook bij Van der Meulen zwijgen en onderdoen als de Kerk of de
Pastoor, wat voor hem hetzelfde was, gesproken had! Maar zijn kind non worden?
- neen - rechtuit gezegd, dat toch liever niet! - Zij met al haar vermogen!.. daarvoor
kon ze toch nog te gelukkig worden in de wereld!
Slechts éénmaal, gedurende de twee jaren, die zij in 't pensionaat had doorgebracht,
was Anna thuis ge-
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weest - bij 't overlijden van onkel Arnold. Nadat de priester hem op zijn ziekbed de
Communie had toegediend, was zij een oogenblik met hem alleen gebleven.
- ‘Nu voelt ge u zeker getroost en gesterkt en verlicht?’ had de pensionaire der
Ursulinen zachtjes gevraagd. In plaats van te antwoorden had de dierbare oom haar
de hand gedrukt en stil gefluisterd:
- ‘Kind, plant wat bloemen op mijn graf - maar geen tuinbloemen... wilde moeten
't zijn, wilde, zooals wij samen zochten, daarbuiten, in de vrije natuur, waar ik nu
rusten ga....’
De wensch van tante Berbke, dat Anna eene bruid des Heeren mocht worden, was
niet in vervulling gegaan - maar wilde bloemen bloeiden en geurden voortdurend op
het graf van onkel Arnold...
Anna was nu reeds drie jaren terug van Schoorheim, en tante Berbke zei van haar:
‘'t is 'n heel joffer’. Zeker bedoelde ze daarmede niets anders dan dat zij zelve in 't
huishouden van haar broer niets meer te doen had. Anna verzorgde keuken en kelder
en linnenkast, waarbij ze trouw werd ter zijde gestaan door Jacomine, die liever 't
aanbod van Anna's vader, bij hem te komen wonen, had aangenomen, dan alleen te
gaan leven van 't legaat dat haar vorige meester haar had nagelaten. Hoe blonk thans
de ouderwetsche woning van behaag-
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lijke propreteit, hoe heerschte er thans een goede smaak, een bevallige losheid in de
inrichting der groote ruime vertrekken, waaruit tante Berbke vroeger de stijve
regelmatigheid, de koude eentonigheid niet had weten te verbannen. Hoe gerust kon
Tentje nu nog een veel grooter aantal uren dan vroeger doorbrengen in de kerk, en
daarna plaats nemen in haar gemakkelijken leuningstoel naast het venster, om kousen
te breien voor de Vincentiusvereeniging of haar meditatieboek te lezen. Hoe behaaglijk
voelde zich thans de Heer Van der Meulen daar binnen, als hij kwam uitrusten van
zijn werkzaamheden in den tuin, waaraan hij al zijn zorgen besteedde. Hoe eenvoudig
en ongedwongen bewoog zich Anna tusschen dat alles, met een goed woord voor
Tentje, een glimlach en een handdruk voor haar vader, een blik van voldoening en
een knikje van tevredenheid voor Jacomine. Wie haar zag, hoe ze in haar eenvoudig
morgentoiletje vroolijk heen en weer liep en wakker bezig was in kamer en keuken,
met haar weelderig blond haar, dat in dikke lange vlechten over den rug hing, met
haar schalksche blauwe oogen en haar vriendelijk gelaat - och, die moest wel, of hij
wilde of niet, den Schepper bewonderen in het maaksel zijner handen...
En wie een blik had kunnen werpen in haar hart - welk een hemel van geluk en
zelfvoldoening, van zalig vertrouwen in de toekomst zou hij daar ontwaard hebben!
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Gelukkig - ja, dat was Anna in den vollen zin des woords. Wat bleef er haar nog te
wenschen over, sinds hij gekomen was, hij, Frans Deleur, dien ze al lang - wist ze
zelve waarom? - in stilte bemind had, sinds hij haar blozend doch met vurigen blik,
fluisterend en hijgend, doch met woorden van wonderbare melodie gezegd had, dat
hij haar innig, onuitsprekelijk lief had, en lief hebben zou tot in eeuwigheid!... En
toen ook zij gebloosd had en geen woorden had kunnen vinden, en de hand niet had
kunnen terugtrekken die hij gekneld hield, en hij haar een heiligen kus op het
voorhoofd had gedrukt, een kus, die hen voor eeuwig aan elkander gekluisterd had!
Geheel en al zonder tegenkanting was het engagement er echter niet doorgegaan.
Papa Van der Meulen had twee bezwaren: niet wat het finantieele betrof; had de
Candidaat Frans Deleur ook weinig vooruitzicht om spoedig tot Notaris benoemd te
worden, hij was, door 't overlijden zijner ouders, in bezit van een niet onaanzienlijk
vermogen. Maar, ten eerste, er was een vlekje op zijn gedrag: hij was Lid van de
Société dramatique; ten tweede - en zulks was erger -: Frans Deleur was de neef van
Louis Everhard, en de Everhards, dat waren immers van ouds her de gezworen
vijanden der Van der Meulens!
Eigenlijk was dat eene oude vete, die al dagteekende van den tijd toen Johannes
Hubertus Van der
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Meulen nog hotelhouder was en al langzamerhand in wijnen begon te handelen.
Toenmaals was de naaste buurman van Kobus' vader gestorven en zijn nagelaten
erf zou openlijk verkocht worden. De oude Everhard verheelde niet dat hij voornemens
was 't pand naast den Zwarten Arend te koopen, om er een zeepziederij in te beginnen.
Daarover had Johannes Hubertus een zwaar hoofd gekregen - immers hij sloeg soms
groote hoeveelheden wijn in, en 't was toch van ouds her bekend dat de reuk en de
dampen eener zeepziederij alle gistende dranken, als bier en wijn, totaal kunnen
bederven. Welke verwoestingen konden de uitwasemingen van loog en kokende olie
soms aanrichten in de kelders van 't hotel, als er de groote vaten en okshoofden lagen
te gisten! Van der Meulen was den ouden Everhard gaan opzoeken en had hem met
zijn bezwaren bekend gemaakt, doch deze had hem uitgelachen en gezegd dat zulks
maar oude-wijvenpraatjes waren, als de wijn van Van der Meulen goed was, zou zijn
zeep dien niet bederven, en als Van der Meulen den wijn wou laten zooals hij dien
uit Bordeaux ontving, behoefde die niet nog eens te gisten in de kelders van den
Zwarten Arend; waarop Van der Meulen, bij de publieke veiling het laatste bod had
gedaan, en het perceel in kwestie, wel wat te hoog in prijs, den zeepzieder voor den
neus had weggekaapt. Toen was Everhard overal gaan smalen en schimpen op den
wijn van Van der Meulen.
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‘Men kreeg er maar hoofdpijn van, van dat versneden en aangemaakt drankje,’
verkondigde hij luid aan wien 't maar hooren wilde en als hij bij feestelijke
gelegenheden, in de Societeit, op concert of bal een flesch wijn bestelde, liet hij niet
na er luid bij te voegen: ‘Maar, kastelein, geen versneden goedje - ik drink geen
anderen wijn dan van Bischoffs!’
Toen was 't eenmaal in de Societeit zoo hoog geloopen, dat Van der Meulen en
Everhard erge woorden hadden gekregen, en elkander voor knoeiers hadden
uitgemaakt. Sinds dien tijd groetten ze elkander niet meer, en toen Johannes Hubertus
gestorven was, was Everhard niet naar den lijkdienst gegaan, en toen Everhard
begraven werd, was Kobus niet verschenen ‘op het oxaal’ om met de confraters het
Requiem aeternam te zingen.
Louis had steeds het voorbeeld zijns vaders trouw gevolgd en zou geen glas aan
den mond hebben gezet, dat uit de kelders van den ‘Aigle noir’ kwam. Hij bestelde
onveranderlijk van Bischoffs en voegde zelfs er bij dat de ‘petit bleu’ van Van der
Meulen er zeker niet beter op geworden was, sinds er een apotheker in de familie
was gekomen.
Van zijn kant zorgde Van der Meulen dat het weeshuis, waarvan hij regent en
penningmeester was, de noodige zeep van elders betrok, en voor het overige vermeden
de beide vijanden elkander. Eigenlijk gezegd was Van der Meulen bang voor Louis
en verklaarde ronduit, dat hij ‘tegen den
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grooten mond en de Fransche vloekwoorden van den sapeur - zooals hij hem noemde
- niet was opgegroeid.’
Dat alles had Van der Meulen zijne Anna herhaaldelijk voorgehouden, maar 't
kind had zooveel tranen vergoten, en had hem zoolang gekust, tot hij eindelijk zijn
toestemming gegeven had...
't Was een heerlijke tijd, die eerste tijd hunner verloving! Den ganschen goddelijken
dag weerklonk de Zwarte Arend van een heldere, levenslustige meisjesstem, tot de
avond langzaam neerstreek... dan zat Anna zwijgend en peinzend op 't uitverkoren
plekje in de ruime binnenkamer en verbeidde met ongeduld haar Frans, die, na
gedanen arbeid, vroolijk en fier de twee trappen van de breede stoep opwipte en
verlangend naar binnen stapte...
Doch nu, sinds veertien dagen dat Jozef Klein dood was, had Anna haar lustig lied
soms plotseling afgebroken, en menigmaal was een bange zucht aan haar boezem
ontsnapt.
Eerst was Tentje met het bericht thuis gekomen dat er in de Paddestraat
godslasterlijke en wraakroepende dingen geschiedden. Ze had het niet alleen na het
Lof van eenige Dames Congreganisten van 't Heilig Hart, maar ook na den Rozenkrans
van de meid van Meneer Pastoor vernomen. Op Anna's aandringen kon Berbke echter
geen nadere verklaring geven. Waarin die hemeltergende dingen be-
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stonden had niemand willen zeggen, maar ‘één ding was zeker, 't was onbegrijpelijk
hoe er nog één fatsoenlijk mensch wilde behooren tot zoo'n slecht gezelschap!’
Op de mededeeling van Berbke had Van der Meulen niet veel gewicht gelegd.
Toen hij echter een paar dagen later 's avonds was teruggekomen uit de Societeit,
waar men den geheelen avond van niets anders dan van de geestverschijningen in
de hovenierskluis gepraat had, had hij de zaak veel ernstiger ingezien.
Hij had er den halven nacht niet van geslapen, en den anderen morgen het oogenblik
bespied dat Berbke naar de kerk was gegaan, om Anna alleen te spreken.
- ‘Is Frans nog altijd lid van de Dramatiek?’ had hij gevraagd.
Anna had hem verwonderd aangestaard en bevestigend geantwoord.
- ‘Dan zou 't goed wezen als hij onmiddellijk voor dat Gezelschap bedanken wilde.’
- ‘Bedanken?’ had Anna gevraagd, met nog grooter verbazing.
- ‘Ja, bedanken. Wat Tentje gezegd heeft, is de waarheid. Er gebeuren ongehoorde
zaken in de Dramatiek.’
Toen was Anna haar vader zwijgend blijven aanstaren.
- ‘Wat ze er doen?’ was Van der Meulen voort-
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gegaan, ‘ze laten de dooden niet rusten in hun graf.... ze laten spoken en geesten van
afgestorvenen verschijnen...’
Indien haar vader niet zoo ernstig bij die woorden had uitgezien, was Anna wel
in lachen uitgebarsten.
- ‘Maar vader,’ had ze geantwoord, ‘er zijn immers geen geesten en spoken...’
- ‘Neen, spoken zijn er niet, maar wel slechte menschen, die met den duivel
omgaan!’
- ‘Kom, vaderlief! de Société dramatique is een gezelschap van vroolijke snaken,
die allerlei kunsten en grappen...’
Van der Meulen had haar niet laten uitspreken.
- ‘Grappen?’ had hij geroepen, ‘als de heele stad er schande over spreekt, als de
Geestelijke Heeren zich de zaak aantrekken en er zich mee bemoeien zullen?... Weet
je wat de kapelaan Grootevuist heden aan den ouden Steenmans heeft gezegd?.......
Zulk komediespel mag niet langer geduld worden. Daaraan zullen wij geestelijken
paal en perk stellen!’
Anna wist dat er met haar vader niet te redeneeren viel, als de Geestelijkheid
gesproken had. Zij zweeg, en beloofde Frans er over te spreken.
Tot spreken kwam het echter niet. Frans had het bijzonder druk gehad; dagen
achter elkander was hij met zijn notaris naar buiten gegaan om belangrijke
verkoopingen of zitdag in de eene of an-
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dere gemeente te houden. 's Avonds moest hij nog laat werken om het overdag
verzuimde in te halen. De enkele malen dat Frans gekomen was, had Anna gehoopt
dat hij van de spookgeschiedenis beginnen zou; toen hij gezwegen had was zij te
trotsch geweest om er naar te vragen. Een avondje had zij met haar gewone kennissen
bij eene harer vriendinnen doorgebracht. Hier had men haar bestormd met vragen zij zou immers wel alles weten van Frans Deleur - en op hare verzekering dat Frans
er geen woord over gesproken had, was de heele zaak, natuurlijk met alle mogelijke
details, ter tafel gebracht...
Zoo was het Zondag geworden, een heerlijke, zonnige Zondagmorgen, een lachende
voorbode van den naderenden Mei....
Anna was ter vroegmis geweest en bracht den morgen, zooals ze gewoonlijk deed
als Tentje en haar vader naar de hoogmis waren, in het koetshuis van het voormalig
hotel door, waar Van der Meulen des winters zijn kostbare planten en bloemen
bewaarde, en dat hij wel eens schertsend ‘de Serre’ noemde.
Eensklaps knarst het ijzeren tuinhek, - een lichte tred komt nader over de
knetterende kiezelsteentjes der tuinpaden - en Frans staat voor haar.
- ‘Ik wist het wel,’ zeide hij, ‘waar ik je op Zondagmorgen zoeken moest.’
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Met blijden glimlach reikte Anna hem de hand; dan toonde zij hem een zeldzame
aloësoort, die weldra bloeien zou.
- ‘Ik heb slecht nieuws, beste meid!’ begon Frans. ‘Ik kan van avond niet bij je
komen... ik moet -’
- ‘Naar den Caveau!’ vulde Anna aan, als door een plotselinge gedachte getroffen
- en dan liet ze er met een schalkschen lach op volgen: ‘spoken laten verschijnen!’
- ‘Anna, hoe weet je...?’
- ‘De heele stad is er vol van. Jozef Klein heeft immers alles verraden op zijn
sterfbed. Gabriel Vogel heeft zijn ziel aan den duivel verkocht,’ schertste zij, ‘en
roept de geesten op, door middel van het geluid!’
- ‘Anna, je gelooft toch niet...’
- ‘Zeker niet!’ antwoordde 't meisje lachend. ‘Ik geloof niet aan spoken, zoolang
ik ze zelf niet gezien heb. Maar verklaar me toch... wat gebeurt er in de Paddestraat?’
- ‘Dat is het juist,’ antwoordde Deleur. ‘Wondere dingen. Ook ik heb nooit geloofd
aan spoken en geestverschijningen, en toch, indien men gezien heeft, wat ik gezien
heb.... 't Is onbegrijpelijk, niet te verklaren...’
Frans sprak met zooveel overtuiging en zoo opgewonden dat een pijnlijke
uitdrukking van twijfel en angst op het schoone gelaat der blondine zichtbaar
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werd. Met vragenden blik bleef ze haar geliefde aanstaren.
- ‘Gisteren avond,’ ging Frans voort, ‘zijn er weer nieuwe proeven genomen - de
eerste na het overlijden van Jozef Klein. Niemand heeft het gewaagd in den kelder
te gaan, zelfs Louis Everhard en Van Peursum hebben verklaard er voor eens en voor
altijd genoeg van te hebben. Toen is het lot geworpen, waaraan iedereen beloofd had
zich te zullen onderwerpen, en het lot is gevallen op den Postdirecteur Mantels.
Mantels is naar den kelder gegaan zonder een woord te zeggen. Toen hij weg was,
heeft Bertholet in herinnering gebracht hoe voor dertig jaar, toen Mantels nog
surnumerair was, de postiljon Schaaf, die 's nachts de postkar reed, bij zwaren ijsgang
in de Maas verdronken is. Vogel is aan 't werk gegaan, en een oogenblik later hoorden
we een harden bons, als van een zwaar lichaam dat ter aarde valt. Toen was alles stil,
akelig stil. Mantels verscheen niet. In den hoogsten angst stormden Vogel 't eerst,
na hem Everhard en vervolgens allen naar den kelder. Onder aan de trap lag Mantels
in zwijm. Wij hielpen hem op, brachten hem tot bewustzijn, en zijn eerste woord
was: ‘Schaaf, Schaaf! Ik heb Schaaf gezien, den ouden postiljon!’
Anna was langzamerhand op een tuinstoel, die tusschen de bloemen stond,
neergezegen om beter te kunnen luisteren. Als in gedachten verloren bleef
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ze den schoonen jongeling aanstaren, die opgewonden en met vuur vertellend voor
haar stond. Zeker, indien zij een ander dan haar Frans gehoord had, zou zij gedacht
hebben dat de arme aan zinsverbijstering leed.
- ‘En merk wel op, Anna,’ ging Deleur voort, ‘eerst als hij, die de verschijning
zien zal, zich verwijderd heeft, wordt door een derde bepaald, wien Vogel zal
oproepen. En telkens komt het uit. Ik zelf, toen Louis Everhard den moed had naar
den kelder te gaan, heb verlangd dat Napoleon zou verschijnen, en Louis is
teruggekeerd met de verklaring: Ik heb Napoleon gezien!’
Anna zweeg nog een oogenblik. Toen, als uit een diepe mijmering ontwakend,
zeide ze vastberaden, terwijl zij hare hand op die van Frans legde:
- ‘Er zijn geen spoken! Wat dood is, blijft dood, wat tot eene andere wereld behoort,
keert niet terug tot de onze. Daar moet iets achter schuilen!’
- ‘Juist wat ik gedacht heb!’ viel Frans haar in de rede. ‘Maar wat, wat is 't
geheim?... Dat moet ik weten, Anna!’ liet hij met kracht er op volgen.
- ‘Frans,’ ging Anna op ernstigen toon voort, ‘de Caveau gaat te ver. Ik ben
overtuigd dat hier niets anders dan eene overeenkomst, eene afspraak in 't spel is...’
- ‘Eene afspraak?... Dat is onmogelijk!’ riep Frans.
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- ‘Welnu, een geheim teeken, wat weet ik?’ antwoordde Anna, ‘doch zeker is het dat
uw gezelschap de publieke opinie beleedigt... men moest ten minste meer achting
voor de dooden aan den dag leggen... 't Is zeker niet aan mij, Frans, je te zeggen wat
je doen en laten moet, doch, indien je naar mijn raad luisteren wilt, ga dan niet meer
naar de Dramatiek, ten minste zoolang...’
- ‘Ik kan niet, Anna, ik kan niet, - ik heb mijn woord gegeven...’
- ‘Welnu, ga er dan heen en maak een einde aan de tooneelen, die er worden
opgevoerd... Verklaar hun ronduit...’
- ‘Anna!’ riep Deleur, ‘dat is het wat ik wil! ik wil zelf de overtuiging opdoen dat
Vogel werkelijk iets bovennatuurlijks kan uitvoeren, of allen overtuigen dat zij de
dupe eener fijn verzonnen grap zijn. Weet je wat ik gedaan heb, Anna? maar wees
niet boos op me, lieve, beste meid... Ik heb verlangd om naar den kelder te gaan...
Ik wil hun geesten zien!..’
- ‘Frans!’ gilde Anna, ‘gij!....’
Zij was opgesprongen en hield de hand van den jongeling met kracht in de hare
gekneld, als om hem terug te houden van den stap, dien hij wagen wilde. Een sterke
blos kleurde hare wangen... Het arme meisje kon zich niet geheel en al vrij maken
van een gevoel van angst en vrees voor de ongekende macht, die haar beminde
trotseeren en doorgronden wilde.
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- ‘Ik had gehoopt’, ging Frans voort, ‘dat gister avond het lot op mij zou vallen. Na
het voorval met Mantels, heb ik mij onmiddelijk aan de proef willen onderwerpen,
doch Vogel heeft geweigerd. Na elke evocatie is hij doodmoe en uitgeput, en zegt
hij gewoonlijk geen enkel woord meer. Hij heeft verklaard dat hij niet meer dan één
geest op één avond zal oproepen...’
- ‘Ontzettend!’ zeide Anna op doffen toon. ‘Zou Vogel dan werkelijk?...’
- ‘Dat is het wat ik heden avond weten wil,’ antwoordde Deleur vastberaden.
- ‘Nooit! nooit zal ik er in toestemmen!’ gilde Anna, terwijl zij op haar stoel
neerviel en 't gelaat in haar handen verborg.
- ‘Luister, kindlief!’ sprak Frans, ‘de geesten doen geen kwaad, Vogel verzekert
het. Wat Everhard en van Peursum gezien hebben, kan ik ook zien, en ik zal in elk
geval meer moed aan den dag leggen dan Mantels. Overigens, wij zijn van
verschillende zijden gewaarschuwd dat de geestelijkheid, in wier oog de Caveau
immers altijd een doorn was, zich de zaak aantrekt en deze gelegenheid wil te baat
nemen om ons gezelschap aan de kaak te stellen en verdacht te maken bij de
goedgeloovige gemeente. Wie weet welke middelen zij gebruiken zal om uw vader
tegen mij in 't harnas te jagen!’
- ‘Dus om mijnentwille!’ snikte Anna.
- ‘Laat mij begaan, kind!’ troostte Frans. ‘Zou

Emile Seipgens, Uit Limburg

51
ik den stap wagen, indien ik je niet zoo lief had?...’
Hij nam haar blond hoofdje tusschen zijne handen, en kuste haar tusschen de
tranen, die over haar wangen rolden.
- ‘Wat zal uw vader doen, onder den invloed der geestelijkheid?’ ging hij voort,
‘wie weet, wat hij thans reeds denkt... mogelijk heeft hij reeds gesproken...’
Anna zweeg en wendde den blik van hem af.
- ‘Mijn God, Anna!’ gilde Frans, ‘hij heeft u gesproken!’
- ‘Ja,’ knikte ze.
- ‘Zie je wel!’ riep Frans, ‘en wat zegt hij?’
- ‘Hij drong er op aan dat je bedanken zoudt...’ sprak Anna zacht.
- ‘Neen!’ riep Deleur, ‘dat zou lafheid wezen!... Nu 't gevaar aan den man is,
verlaat ik mijn vrienden niet... Overtuigd worden, dat wil ik, en uw vader, en de
geestelijkheid, en de heele wereld overtuigen op mijn beurt!’
- ‘In Godsnaam dan!’ weende Anna, en drukte haar gelaat aan de borst van Frans.
‘Zal ik heden avond nog alles vernemen?’ vroeg ze nog.
- ‘Onmogelijk, beste meid!’ antwoordde Frans, ‘de proef is bepaald op elf uur, als
alles rustig is en niemand ons meer storen kan. Doch morgen vroeg, voor ik naar 't
kantoor ga, om acht uur zal ik hier terugkeeren.’
Hij omhelsde haar nogmaals en ging.
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Toen Frans op zijn kamer kwam, vond hij het volgende briefje van Louis Everhard:
Mon cher,
Tout est préparé pour ce soir. Mais il faut que je te parle avant la séance.
Je 't attends chez moi à 7 heures précises.
Le vieux de la vieille.
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III.
Op dienzelfden Zondag zaten Van der Meulen, Tante Berbke en Anna als gewoonlijk
om één uur te dineeren, doch de gemoedelijke stemming, de aangename kout, die
anders aan tafel heerschten, waren verre te zoeken. Van der Meulen had na de
Hoogmis de Societeit bezocht, waar men weer aanhoudend gepraat had over de
spookverschijningen in de Paddestraat, en was niet in zijn gewone, vroolijke luim
thuis gekomen. Hij kon geen antwoord vinden op de verschillende vragen en
opmerkingen die Anna deed om 't gesprek gaande te houden, hij kneedde 't sneedje
wittebrood dat naast hem lag tot ronde balletjes, wendde 't hoofd links of rechts om
door 't raam in den tuin of op straat te zien en trommelde daarbij met de vingers op
de tafel, zooals hij gewoonlijk deed wanneer hij muizenissen in 't hoofd had. Ook
Tentje sprak niet en van lieverlede zweeg ook Anna. Het drukkend stilzwijgen van
haar vader vermeerderde de bezorgdheid, waarvan zij zich niet kon ontdoen, en die
nu en dan haar keel dichtkneep.
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Toen Jacomine 't eenvoudig dessert had binnengebracht, brak Tentje het stilzwijgen.
- ‘'t Is jammer dat je niet in de hoogmis geweest bent;’ zei ze tot Anna - ‘om de
preek.’
- ‘Ja kind!’ voegde Van der Meulen op ernstigen en eenigzins strengen toon er
bij, ‘'t zou goed zijn als je elken Zondag naar de hoogmis gingt. Tentje en ik zullen
om beurt thuis blijven.’
- ‘Heel gaarne, vader, als u 't goed vindt!’ antwoordde Anna schuchter.
Er volgde weer een oogenblik van stilzwijgen.
- ‘Je hadt maar eens moeten hooren hoe de Deken gesproken heeft over de
godsloochenaars en vrijmetselaars, die met den duivel omgaan,’ hervatte Tentje.
- ‘Ja,’ zei Van der Meulen, ‘de Deken zelf heeft er over gepreekt.’
Anna begreep waarheen 't aangevangen gesprek moest leiden. Zij sloeg haar oogen
neer, terwijl een lichte blos plotseling haar gelaat overtoog.
- ‘Zonneklaar,’ ging Tentje in haar ijver voort, ‘heeft de Deken aangetoond dat er
menschen zijn die omgang hebben met den duivel. God verleent den boozen geest
de macht om zich te vertoonen in allerlei gedaanten....’
- ‘Wat of ze er toch aan hebben mogen zich met zoo vreeselijke dingen in te laten!’
zei Van der Meulen.
- ‘Hoogmoed, hoogmoed!’ ijverde Tentje; ‘van
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den hoogmoed komt alle kwaad... en van de slechtigheid in 't algemeen...’
- ‘Waarom 't leven van zich zelven en anderen te verbitteren!.. Er is immers al
akeligheid genoeg om ons heen,’ merkte de rentenier aan, terwijl hij zijn glas
Bourgogne ledigde.
- ‘'t Is ongehoord!’ jammerde Berbke. ‘En waaraan stellen ze zich niet bloot, groote
God! Niet alleen aan de eeuwige verdoemenis, maar ook aan de kans om levend door
den Satan medegevoerd te worden!’
Anna wierp een blik op Tentje. In haar groote blauwe oogen stond een zonderling
mengsel van ongeloovigheid, verbazing en angst te lezen.
- ‘Ja,’ zeide Berbke, ‘je hadt maar eens moeten hooren hoe de duivel verschenen
is aan een groot geleerde te Salamanca, die hem geroepen had. Toen hij vertrok liet
hij verpestenden stank na en men vond den geleerde dood ter aarde liggen.’
Anna wendde den blik van Tentje en ging voort haar appeltje te schillen.
- ‘Waarschijnlijk zal er ook in 't lof over gepreekt worden. Je kondt er wel heen
gaan, Anna,’ zei Van der Meulen.
- ‘Goed,’ zeide Anna half luide, ‘ik zal er heen gaan.’
- ‘Ten zes uur,’ sprak Berbke, ‘dan zullen we samen gaan.’
Een oogenblik later was het drietal opgestaan. Berbke had haar lectuur in ‘de
maand van Maria’
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hervat, Van der Meulen zijn plaatsje in 't hoekje van de sofa ingenomen, waar hij
dagelijks zijn dutje deed, en Anna hielp Jacomine de tafel afnemen.
Daarna ging ze naar haar kamer.
Boven gekomen zette Anna zich in haar leuningstoel. Met de kin leunde zij op haar
rechterhand. Allerlei gedachten vlogen door haar hoofd.
Zij zag het geheimzinnige, half verlichte lokaal van den Caveau in de Paddestraat,
zij zag Gabriel Vogel doodsbleek en met ernstig gelaat in den grooten stoel zitten,
en zag Frans, haar Frans, met opgewonden blik het teeken afwachten om naar de
aangewezen plaats te gaan.... En ze zag het keldergewelf - aan den voet der trap stond
Frans, in pijnlijke afwachting... in bleeke lichtstralen gehuld, langzaam voortzwevend
kwam een geestverschijning opdoemen - een geraamte in een lang zwart, golvend
kleed, grijnzend en de zeis dreigend tegen Frans verheffend...
Neen!.. foei... daar, 't was om te lachen.... Dat was immers dezelfde afbeelding
van den dood, die ze vroeger eens ergens in een prentenboekje gezien had... wacht
eens - in de fabelen van Lafontaine. Hoe men zich toch alles kon verbeelden!...
Ze stond op, deed eenige schreden door de kamer en bleef voor de daguerréotype
van haar vader stilstaan.
Waarom verlangde hij dat ze heden naar 't lof
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zou gaan? Had hij een der Heeren geestelijken gesproken, of was 't alleen een
vermoeden van hem, dat er weer zou gepreekt worden over geestverschijningen? Als 't eens waarheid was, wat de geestelijkheid van den kansel verkondigde... Zouden
zij zoo dom zijn of zouden zij 't volk wetens en willens bedriegen?... of overdreven
zij ook slechts en bestond er werkelijk iets... iets!.... Dat er bovennatuurlijke wezens
waren, had zij toch van haar jeugd af aan geleerd, ook in 't vrome pensionaat der
Urselinen... Zou dan de opvoeding van haar en van vele duizenden anderen slechts
berusten op logen en bedrog?... God was immers almachtig?... Ja, om bloemen en
planten te doen ontluiken, om de eeuwige orde der natuur te regelen en te herstellen...
Ook om een boozen geest een bovennatuurlijke macht te geven ten verderve van den
mensch?... Was er een booze geest?.. Zou God zich bemoeien met de vergaderingen
van den Caveau in de Paddestraat?... Onkel Arnold was zeker niet geheel en al dood...
zijn beter deel, zijn geest leefde... zou er iemand op aarde zijn, die de macht had hem
terug te roepen?... en zou hij dan komen als een geraamte, met een langen zwarten
mantel......
Ach, dat was immers weer het prentje uit de fabelen van Lafontaine!...
Anna nam een boek en trachtte te lezen. Bij de tweede bladzijde zat zij weer met
de kin op de rechterhand en tuurde recht voor haar uit....
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Zeker, er was iets niet goed, bij haar vader... De geestelijkheid trok zich de zaak aan,
't leed geen twijfel... Frans zei 't immers ook.. Wat zou haar vader doen, indien de
Deken... of erger nog de kapelaan Flikker...
De kapelaan Flikker! Anna schrikte bij die gedachte. Haar hart klopte heviger,
haar adem hijgde geweldiger... De kapelaan Flikker, de jonge, geleerde kapelaan,
wiens woord meer gold dan dat van den Deken zelven... de kapelaan Flikker, bij
wien zij gewoon was ter biecht te gaan... Had hij haar vader reeds gesproken?..
Wat zou men doen, als men wist dat Frans werkend deel had genomen aan de
geestverschijningen... dat hij ze gezien had op zijn eigen verlangen.... dat hij zelf
gewild had...
En altoos verder dwalend met haar gedachten, zich steeds vleiend met de hoop
dat alles geheim zou blijven, zich telkens afvragend hoe ze toch zoo kinderachtig
kon wezen, daar ze toch wel wist dat er geen geesten waren, kleedde Anna zich
werktuigelijk aan. Zoo zachtjes mogelijk, om haar vader niet te wekken, ging ze naar
beneden en zeide aan Jacomine in de keuken dat ze even uitging....
Buiten gekomen voelde Anna dat de frissche voorjaarslucht haar goed deed...
Waar ze heen wilde?.. zij wist het zelve niet... Zou ze een vriendin gaan bezoeken?..
welke?.. Ach neen!.. Als haar nu maar niet veel menschen tegenkwamen... En schuch-
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ter vermeed zij de drukke straten en dwaalde eenzaam door de stilste en meest
afgelegen buurten, waar 't op den stillen Zondag-namiddag eerst recht stil en eenzaam
was... Nu moest Frans haar eens tegenkomen - en haar op eens zeggen dat hij alles
wist, dat het heele plan van heden avond in duigen viel, dat alles slechts fopperij was
geweest...
Zie... was dat niet Gabriel Vogel, die ginds den hoek der straat omsloeg?..... den
hoek der Paddestraat?...
Zoo was Anna tot aan de poort der stad gekomen... Zou ze verder gaan, naar 't
kerkhof, naar 't graf van onkel Arnold?... O, hoe gaarne!... Daar sloeg 't half vier op
den Groote-kerkstoren.. Neen, 't was te laat... ze moest immers om vier uur thuis
wezen. En langzaam keerde Anna om en nam haar terugweg door de eenzame,
doodsche straten...
't Was een lange, akelige, nare namiddag.
Toen Anna over vieren thuis kwam, zaten Van der Meulen en Tentje reeds koffie
te drinken. Anna bemerkte hoe ze, juist toen zij binnentrad, een gesprek afbraken,
dat ze niet weer opvatten.
Had de buitenlucht haar goed gedaan, of werkte de tegenwoordigheid van haar
vader en van Tentje geruststellend op haar gemoed?.. Zeker was het dat Anna zich
kalmer gevoelde nu ze niet meer alleen was. Toen haar vader opstond en de lange
pijp opstak, volgde zij hem naar de ‘Serre’. Wel
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waagde zij 't hier nog een paar malen het gesprek te leiden op Frans en de toekomst,
doch haar vader scheen telkens niet geneigd daarover voort te gaan en geen andere
zorgen te hebben dan voor zijne bloemen, die weldra naar buiten moesten, in de
zoele, zonnige lentelucht...
Zoo werd het zes uur en Anna ging met Tentje naar de kerk.
Toen zij in 't groote, door den schemeravond in eene geheimzinnige duisternis
gehulde gebouw traden, was de priester reeds voor 't altaar. Zijn wijd, met goud
geborduurd koorkleed glinsterde door de schemering in 't licht der kaarsen. Uit de
zilveren, heen en weer gezwaaide wierookvaten der koorknapen stegen welriekende
wolken tot tegen het gewelf omhoog. Orgeltonen rolden en de koorzangers zetten
statig het ‘Ave verum’ in. Biddend knielden de geloovigen in de plechtige stilte der
donkere ruimte.
Tentje prevelde den rozenkrans en Anna nam haar gebedenboek, en las werktuigelijk, zonder te begrijpen. Waarom klopte haar hart thans weder zoo
geweldig? Waarom was 't haar alsof de heele plechtigheid slechts gevierd werd om
op haar gemoed te werken, alsof aller oogen en gedachten op haar alleen gevestigd
waren?...
Na 't ‘Ave verum’ ontdeed zich de priester van 't zware casuifel en begaf zich in
't blanke koorhemd naar den kansel. Toen hij, voorafgegaan door
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de koorknapen met gevouwen handen, de bank der Van der Meulens voorbijkwam,
herkende Anna den kapelaan Flikker...
Met gedempte stem, langzaam en plechtig begon hij:
‘Diabolus, tamquam leo rugiens, circuit, quaerens quem devoret. De duivel gaat
om als een brieschende leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden. - Aldus,
beminde Parochianen, lezen wij in den eersten brief van Petrus, eerste hoofdstuk,
achtste vers.’
De kapelaan Flikker was de lievelingsredenaar zijner parochianen. Hij sprak met
veel zalving, met een zekere geaffecteerde ‘honigzoete zoetvloeiendheid’ en eene
voortdurende trilling van voorgewende aandoening in de anders niet onaangename
stem. Deze eigenschappen hadden hem vooral de harten der jonge dames veroverd.
Hij was niet zonder oratorisch talent, bloemrijk en poëtisch, hij wist de voorbeelden
en verhalen, waarmede elke goede preek dient doorspekt te wezen, gelukkiger te
kiezen dan zijn collega's, hij jammerde en weende over de boosheid, waar anderen
dreigden en vervloekten, en wist de ‘Edoch's’ en ‘Eilieve's’, waarmee hij gaarne zijn
periode begon, met zulke liefelijke stembuigingen te uiten, dat hij niet zelden de
dames tot tranen roerde. Ja, er was een tijd dat het onder de jonge dames mode was
naar de preek van kapelaan Flikker te gaan en er te huilen. Alles wat hij zeide vond
men schoon, roerend en ver-
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heven, en wat kapelaan Flikker preekte kon niet anders dan onfeilbaar waar en
onomstootelijk bewezen, kon niet eens overdreven zijn.
In een kalm en waardig exordium sprak Zijn Eerwaarde over de bedorvenheid des
harten en de steeds toenemende goddeloosheid. Hij wees er op hoe de mensch, steeds
genegen tot het kwaad, alle middelen te baat neemt om zijne hartstochten te voldoen,
ja soms den duivel in eigen persoon aanroept om hem daarbij behulpzaam te zijn en
hem te dienen in dit leven. Het bestaan van den boozen Geest bewees hij ten eerste
uit talrijke plaatsen der H. Schrift, die Gods woord is en ons verhaalt hoe Christus
zelf de duivelen uitjoeg, vervolgens uit het geloof van alle beschaafde en zelfs
onbeschaafde volken aan een verzoeker die onophoudelijk tracht het menschdom in
't verderf te storten, en eindelijk uit de leer der Kerk, die het bestaan van den Satan
door alle tijden en eeuwen verkondigd heeft en verkondigen zal, en haalde
menigvuldige voorbeelden aan van Heiligen, die in en na hun leven de duivelen uit
de lichamen der bezetenen hadden verdreven.
- ‘Edoch, mijne welbeminden!’ ging hij voort, ‘de Booze vermag niets uit zich
zelven. Hij is en blijft in alle eeuwigheid de slaaf van den Allerhoogste! Soms echter,
wanneer de mensch zijn almachtigen Schepper te lang gesard heeft, wanneer de
lankmoedigheid van den Heer der Heerscharen ten einde raakt, dan veroor-
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looft God in Zijn verbolgenheid aan den Satan zich in allerlei gedaanten aan den
godvergeten aardworm te vertoonen en hem in 't verderf te storten, ten afschrikkend
voorbeeld voor het overige menschdom.’
Ten betooge volgden eenige voorbeelden en verhalen. Eerst hoe God aan den
duivel had toegestaan zich in zijne ware gedaante te vertoonen aan verschillende
Heiligen, om te beproeven of hij hen in verzoeking mocht brengen, en hierbij
herinnerde de spreker hoe Christus zelve door den Booze op den top van den berg
geleid werd, waar hij den Godmensch bekoorde met alle goederen der aarde. Dan
volgden eenige verschijningen, aangehaald uit vrome geschriften, in den trant van
die zooals Tentje er eene bij 't diner uit de preek van den Deken had medegedeeld,
en zelfs sprak de redenaar van Luther, den vijand der kerk, die op den Wartburg den
duivel zijn inktpot naar 't hoofd wierp, zoodat de zwarte vlek op den wand er ten
huidigen dage nog te zien is!
- ‘Eilieve,’ zoo besloot de kapelaan, ‘hoe vreeslijk moeten de straffen zijn, die de
eeuwige Rechtvaardigheid toekent aan hem, die, alle goddelijk gezag miskennend,
zich wetens en willens, met voorbedachten rade, in de armen van den duivel werpt!
Niet eens de hoop op bekeering in de laatste ure des doods is hem gegund. Slechts
in een enkele vrome legende der middeleeuwen lezen wij van eene verlossing door
het aanroepen van den heiligen
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naam van Maria - voor alle anderen de wroeging des gewetens op aarde, een
plotselinge dood vaak door den Booze zelven veroorzaakt, en hiernamaals het eeuwige
vuur! Mogelijk hoopt het vertrouwend hart van iemand onder u ook hier op Gods
goedheid. Edoch, mijne geliefden, wat zouden wij allen doen, indien het een onverlaat
hier op aarde gegeven ware den duivel te roepen onder de gedaante van een onzer
beminde bloedverwanten, van een geliefden vader, van een geliefde moeder, van
een broeder of zuster of vriend! Zouden wij niet aan hun nagedachtenis verplicht
zijn den heiligschender uit te stooten uit ons midden, hem te schuwen als de pest,
hem te verachten als een onmensch en hem over te leveren aan den wereldschen
rechter? Hoe moeten dan alle zaligen in den Hemel Gods troon bestormen en luide
roepen om wrake over den smaad, die een hunner werd aangedaan! Dan zal de
Engel-Bewaarder zijne oogen met zijne handen bedekken, de Moedermaagd zal haar
gelaat afwenden en de Heer der Heerscharen zal zijn aanschijn omhullen en zijn
schepsel verdoemen tot den afgrond der helle, waarvoor u allen behoede de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest in alle eeuwigheid. Amen.’
De kapelaan verliet den kansel, een verward gedruisch ontstond onder de menigte.
Weer rolde 't orgel, de koorzangers hieven het ‘Magnificat anima mea Dominum’
aan. Daarna gaf de priester de
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Benedictie met het Allerheiligste, de koorknapen mengden hunne heldere stemmen
in het gezang der aanbidding, zwaaiden de wierookvaten en lieten de altaarschellen
weerklinken.
Anna zat nog altijd met saamgevouwen handen, het hoofd over haar gebedenboek
gebogen, zooals ze gedurende de heele preek gezeten had. Tentje moest haar
aanstooten om te vertrekken, toen de tempel bijna ledig was.
Buiten was het donker geworden. Hier en daar hoorde men den doffen tred der
laatste geloovigen, die als zwarte schimmen door de duisternis huiswaarts spoedden.
Eenzaam en zwijgend gingen Anna en Tentje door de donkere straten.
Thuis gekomen vonden zij Van der Meulen, die met groote stappen door de kamer
op en af ging.
- ‘Ik heb op u gewacht,’ sprak hij tot de binnentredenden. En dan op een brief
wijzende, die op de tafel lag: ‘Mijnheer de Deken verzoekt mij heden avond na 't lof
bij hem te komen.’
- ‘De Deken?’ vroeg Anna.
- ‘Ja,’ antwoordde Van der Meulen kortaf.
- ‘Wat zou dat te beteekenen hebben?’ vroeg Tentje.
- ‘Ik weet het niet. We hebben pas een vergadering van kerkmeesters gehad.’
- ‘De Deken noodigt u immers wel eens meer op een glas wijn,’ meende Anna.
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Of ze geloofde dat het greintje hoop, dat haar bleef, tot waarheid werd, nu ze 't
uitsprak?
- ‘Dan zou die invitatie niet zoo laat komen,’ merkte haar vader aan. ‘Neen, neen,’
ging hij voort, ‘ik vrees, Anna, ik vrees, dat er iets is wat niet goed is...’
- ‘Mijn God, vader!’ smeekte Anna, en de tranen traden haar in de oogen, ‘wat
meent ge, wat vermoedt ge dan?...’
Van der Meulen bleef voor Anna stilstaan. De tranen van zijn kind brachten zijn
gemoed nog heftiger in beweging. Hij zweeg nog een oogenblik en scheen naar zijn
woorden te zoeken. Dan sprak hij met ongeduld:
- ‘Waarom blijft Frans ook niet uit dat vervloekt gezelschap!’
Anna was snikkend op een stoel gevallen.
- ‘Zie, Anna,’ ging haar vader op ernstigen toon voort, ‘als het daarover is, dat de
Deken mij spreken wil.... als de Geestelijkheid zich verplicht acht zich zoover met
de zaak in te laten - dan moet Frans kiezen of verliezen!’
- ‘Neen, vader, neen!’ bad Anna, ‘spreek zoo niet... wie weet over welke
onverschillige zaken de Deken u raadplegen wil... En als het over de Société
dramatique is, zeg dan dat ik Frans onmiddellijk heb laten roepen... dat ik hem spreken
zal... dat ik er voor insta dat Frans zich in alles voegen zal.’
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Daarna belde ze en toen Jacomine verscheen: ‘Ga naar Mijnheer Deleur en verzoek
hem onmiddellijk hier te komen.’
Toen Jacomine zag dat Anna huilde, sloeg ze den blik neder, zei niets en ging
spoedig heen.
Eenigszins gerustgesteld door de verzekering van zijn kind maakte Van der Meulen
zich gereed om te vertrekken.
- ‘Eerst een zoen, vaderlief!’ smeekte Anna, legde haar beide armen om zijn hals,
kuste hem, en tusschen haar tranen glimlachend, troostte ze: ‘Ge zult zien dat ge u
overdreven bezorgd hebt gemaakt.... en overigens Frans doet immers alles uit liefde
voor mij.. en ook voor u!’
- ‘Dat hoop ik, kind, dat hoop ik!’ mompelde Van der Meulen, ‘want wie tegen
de Kerk is, kan toch nooit rust of duur genieten op aarde..’
Op hetzelfde oogenblik dat Van der Meulen zich naar de woning van den Deken
begaf, spoedden nog twee mannen derwaarts. Hun lange toga en klein vierkant barret
verrieden in de duisternis dat zij tot den geestelijken stand behoorden. De een, tamelijk
groot en zwaar van gestalte, - blond en blozend tevens, als men hem in 't volle licht
hadde gezien - was de kapelaan Grootevuist; de ander, iets kleiner doch slank en
vlug in zijne bewegingen, met fijn besneden gelaat en zwart krulhaar, was de kapelaan
Flikker.
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Toen zij aangescheld hadden en vóór de deur der ‘pastoraat’ wachtten tot de meid
open deed, zei Flikker met een spottenden lach:
- ‘Geesten laten verschijnen!.... Arme hansworsten!.. 't is belachelijk!.. Maar wij
zullen die komedianten eens leeren komedie spelen!..’
- ‘Zij hebben zelven hun graf gedolven.... Geen mooier gelegenheid om dat
vrijmetselaarsnest uit te roeien!’ antwoordde Grootevuist.
- ‘Juist,’ zei Flikker, ‘als men de publieke opinie op zijne hand heeft, mag men ze
ook gebruiken.’
Van der Meulen vond dus de drie geestelijke Heeren der Parochie verzameld, toen
hij binnentrad.
't Vertrek, waarin de deken hem ontving, lag 't verst van de straat af en kwam uit
op den tuin. Aan een mufachtigen reuk was te bespeuren dat het niet dagelijks gebruikt
werd. Nu 't avond was, waren de witte stores met bont geschilderde bloemruikers er
op, neergelaten. Daarover hingen de overgordijnen van wit à jour gewerkt neteldoek.
Ook het behangselpapier was bijna wit, het plafond was wit gekalkt, de vloer was
wit geschuurd, de schoorsteen was van wit marmer en de groote bloemvazen zonder
bloemen op den sécrétaire waren van helder wit albast; alleen de meubels waren van
geelachtig bruin gepolitoerd kersenhout, met kussens van zwart, geweven paardenhaar
en over de tafel lag een tafelkleed, zwart en rood geruit, met afhangende franje.
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Aan het hoofdeinde der tafel zat de Deken, een klein, rond en dik heer met klein en
dik gezichtje, met kleine, ronde oogjes en dikke lippen; aan zijn rechterhand zaten
de twee kapelaans, eerst Flikker, dan Grootevuist, terwijl links een stoel voor Van
der Meulen gereed stond. Op het geruite tafelkleed prijkte een verlakt blaadje met
eenige wijnglazen en eene flesch St. Julien in een flesschenbakje, terwijl een zestal
dergelijke flesschen in een hoek der kamer op eene rij stonden.
De ontvangst was hartelijk, en toch - was het de tegenwoordigheid der
gezamentlijke geestelijkheid van de Parochie? - maar er was iets wat de bijeenkomst
een bijzonder ceremoniëel voorkomen gaf. Doch gul als altijd was de Deken; hij
noodigde onophoudelijk tot leegdrinken, waarbij hem menige aanspeling op de
vroegere betrekking van den wijnkooper te stade kwam.
Na de wederzijdsche begroetingen liep het gesprek over het weer en eenig lokaal
nieuws. Toen volgde er een oogenblik van stilte, waarna de Deken begon:
- ‘Mijnheer Van der Meulen, wij hebben de vrijheid genomen u bij ons te noodigen,
met het oog op eene ernstige en gewichtige zaak....’
Van der Meulen trok zijn gelaat in strakke plooien en vestigde zijn blik op het
wijnglas, dat hij, zonder het van het geruite tafelkleed op te heffen, tusschen de
vingers der rechterhand deed ronddraaien. Zijn heele houding zeide: ‘ik luister.’
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- ‘Er zijn ergerlijke dingen voorgekomen in de Parochie, en er moeten krachtige
voorbeelden gegeven worden,’ ging de Deken voort.
Van der Meulens houding veranderde niet, alleen de uitdrukking van zijn gelaat
werd nog veel ernstiger.
Toen Van der Meulen nog niet sprak, greep Grootevuist het woord:
- ‘U zult er wel van gehoord hebben, wat er gebeurd is in de Paddestraat, in dat
vrijmetselaarsnest...’
Van der Meulen knikte.
- ‘Aan zulke zaken,’ zei de Deken, ‘moet paal en perk gesteld worden... zulke
lieden zouden op 't laatst het geloof nog in gevaar brengen.’
- ‘Maar,’ waagde Anna's vader te vragen, ‘wat doen ze dan toch?... wat gebeurt
er eigenlijk?’
Bij deze vraag liet Flikker het hoofd weemoedig op de borst zinken. Grootevuist's
oogen schoten vuur en hij was op het punt om te antwoorden, doch de Deken zette
een hoogst ernstig gezicht en haalde bedenkelijk de schouders in de hoogte.
- ‘Onbegrijpelijke dingen!’ sprak hij. ‘Of laat het mij maar rechtuit zeggen,’ ging
hij beslist voort, terwijl hij zijn glas leegdronk, ‘wij zijn overtuigd dat de duivel hier
in 't spel is...’
Flikker slaakte een zucht en Grootevuist lekte de lippen.
- ‘Zou er werkelijk?...’ vroeg Van der Meulen, wiens nieuwsgierigheid in zoo
hooge mate was op-
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gewekt, dat zij alle andere gedachten buitensloot.
De Deken kneep zijn kleine oogjes bijna geheel en al dicht, zette de dikke lippen
gewichtig vooruit en bewoog zijn bolrond hoofd bevestigend op en neer:
- ‘Gij moest maar eens gelezen en gestudeerd hebben, wat wij over zulke
duivelskunstenarijen gelezen en gestudeerd hebben,’ ging hij op eenigszins
geheimzinnigen toon voort. En toen zijn glas ledigend zeide hij met volle overtuiging:
‘En overigens, wij hebben hier in de buurt immers ook nog gevallen gehad... nog
niet lang geleden... op den anderen Maasoever... De zaak is stil gebleven en er is
niemand over gevallen... Maar het heeft wat missen en aalmoezen en vasten en goede
werken gekost om den duivel weer weg te krijgen... Er waren haast menschenlevens
bij in gevaar gekomen.’
- ‘Wat u zegt!’ riep Van der Meulen in de grootste spanning.
- ‘Ja, bij een zeer goede familie uit den boerenstand... de duivel in eigen persoon
heeft er drie dagen en drie nachten lang aan de eikenhouten tafel in de opkamer
gezeten... Een hooggeplaatst geestelijke, een prelaat der Kerk, is moeten komen, om
hem weg te bidden... Men mag alles niet vertellen, maar waarde vriend, als gij alles
wist zooals wij...’
Van der Meulen zat in gedachten verzonken en schudde 't hoofd. Verder vragen
dorst hij niet.
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- ‘Hoor eens, Van der Meulen,’ zei toen de Deken, ‘wij hebben u tevens bij ons
geroepen, om u te waarschuwen. Tot nog toe heeft Gods zegen uw huis bezocht, 't
is niet te verwonderen dat de Booze u dat geluk benijdt. Hij heeft ook u en de uwen
listen en lagen gelegd, en wij zien hem op het punt uw huisgezin binnen te dringen.’
- ‘Daarvoor beware ons God en alle Heiligen!’ riep Van der Meulen.
- ‘Amen!’ zei de Deken, ‘maar: principiis obsta, men moet bij tijds olie in de lamp
doen, als de zeven wijze Maagden!’
Hierbij dronk hij zijn glas leeg, vatte de flesch en hield die uitnoodigend naar Van
der Meulen ge richt tot ook deze had ledig gedronken. Toen vulde hij de glazen en
gaf de flesch over aan Grootevuist, die Flikker en zich zelven inschonk.
- ‘Wat moeten we dan doen, Mijnheer de Deken?’ vroeg de bedreigde parochiaan.
- ‘Hoor eens Van der Meulen,’ antwoordde de Deken, ‘gij zijt altijd een steunpilaar
onzer heilige Kerk geweest. Gij hebt diensten bewezen als kerkmeester en als
confrater, doch nog oneindig meer door uw goed voorbeeld, door uw echt christelijken
zin. 't Zou ons allen van harte leed doen, indien eenig onheil u of de uwen mocht
treffen. Heden morgen heb ik dan ook de hoogmis voor u opgedragen aan God, en
den Hemel gesmeekt, dat hij u moge beschermen...’
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Van der Meulen wist niet wat te antwoorden. Getroffen legde hij de gevouwen handen
op zijne knieën en staarde ten gronde.
- ‘Bij u,’ vervolgde de dienaar der Kerk, ‘heeft de duivel den weg van de liefde
gekozen om uw huis binnen te sluipen. Uw aanstaande schoonzoon Deleur brengt
hem er in... Ik heb den Hemel gesmeekt en gebeden dat het hart uwer dochter nog
rein moge wezen...’
- Maar, Mijnheer de Deken!...’ gilde Van der Meulen. ‘God, mijn God, zoudt ge
denken....?’
- ‘We willen 't niet hopen,’ antwoordde de Deken, ‘maar principiis obsta!’
vermaande hij nogmaals terwijl hij den vinger waarschuwend verhief.
Hier sloeg Flikker de handen in elkander en blikte smartelijk ten hemel.
- ‘Ach, hoe vreeslijk zou 't wezen,’ zuchtte hij, ‘indien haar reine ziel...’
Die woorden herinnerden Van der Meulen dat Flikker Anna's biechtvader was.
't Hoofd van den armen gemartelde viel op de borst. Hij zweeg. Ook de anderen
zwegen - en zoo vulde weer een pijnlijke stilte het vertrek. Daarna ging de Deken
op ernstigen toon voort, zonder den toegesprokene aan te zien.
- ‘Mijnheer Van der Meulen, hier moet uw vaderlijke plicht voor alles gaan. Uwe
dochter mag niet langer verkeering hebben met iemand die...’
- ‘Zulk eene verbintenis is tegen de wetten der

Emile Seipgens, Uit Limburg

74
heilige Kerk, en dus ongeldig, van nul en geen waarde!’ ijverde Grootevuist.
- ‘Welnu, Heeren!’ antwoordde de kerkmeester, ‘ik heb Anna over de zaak ernstig
onderhouden. Zij heeft Deleur onmiddellijk laten roepen en mij vooraf verzekerd
dat hij in alles zal inwilligen, dat hij alles zal doen....’
- ‘Zij spreekt hem nog!... thans, op dit oogenblik!’ riep Grootevuist, terwijl hij de
lippen lekte, ‘qui amat periculum - die 't gevaar bemint, zal er in vergaan!’
- ‘Toch dient het engagement verbroken,’ antwoordde de Deken, ‘ten minste tot
de bruidegom heeft opgehouden lid te zijn van een gezelschap dat feiten begaat die
de Kerk veroordeelt, en hij door boete, biechten en communiceeren in den schoot
der Kerk is teruggekeerd!’
- ‘Mijn arm kind!’ zuchtte Van der Meulen, terwijl hij zijn gelaat met de handen
bedekte, ‘zij zal 't besterven!’
- ‘Beter 't lichaam dan de ziel verloren!’ antwoordde Grootevuist, waarop de Heer
Flikker op zalvenden toon het woord nam.
- ‘Mijnheer de Deken, Mijnheer Van der Meulen,’ sprak hij, ‘vergunt mij een
voorstel te doen. Ik ook, ik acht het van het grootste belang, ja noodzakelijk, dat uwe
dochter niet langer aan het gevaar worde blootgesteld. Gij gaat toch ieder jaar eenige
maanden op uw buitengoed doorbrengen.
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De Meimaand staat voor de deur - welnu, er is niets heilzamers voor de ziel dan de
eenzaamheid, de afzondering van de wereld... toef niet langer, vertrek, vertrek
onmiddellijk naar “den Eenhoorn”, wacht niet tot de volgende week, stel niet uit tot
overmorgen, vertrek morgen, morgen vroeg reeds, vóór zonsopgang, indien 't mogelijk
is!’
- ‘Dat zou ik uitstekend vinden!’ meende de Deken met een glimlach van blijdschap
over de oplossing die Flikker gevonden had.
- ‘Onmiddellijk, onmiddellijk! morgen vroeg vóór dag en dauw!’ riep Van der
Meulen, opgetogen van vreugde. ‘Berbke zal pruttelen en Jacomine zal niet klaar
wezen, maar kunnen of niet, morgen vroeg ten vijf ure vertrekken we naar ‘den
Eenhoorn!’
- ‘Maar,’ ging Flikker voort, ‘ze zal zorgvuldig moeten bewaakt worden... Geen
gemeenschap, noch met Deleur, noch met wie het ook zij... En als u 't goed vindt,
zal ik haar nu en dan komen bezoeken...’
- ‘En ik ook!’ voegde de Deken er bij.
- ‘En ik ook!’ riep Grootevuist, ‘wij zullen uwe gasten zijn op den Eenhoorn!’
Van der Meulen was opgestaan en verklaarde onmiddellijk naar huis te gaan om
't noodige in orde te brengen voor 't onverwachte vertrek.
- ‘'t Is al half elf geworden,’ voegde hij er bij, terwijl hij op zijn horloge zag.

Emile Seipgens, Uit Limburg

76
- ‘Nog één glas!’ noodigde de Deken.
- ‘Op de goede reis!’ zei Grootevuist terwijl hij aanstootte.
Een oogenblik later verliet de Heer Van der Meulen de pastoraat. Met haastigen
tred begaf hij zich huiswaarts.
Toen de Deken en de beide kapelaans alleen gebleven waren, reikte de eerste de
hand aan Flikker en lachte:
- ‘Bravo, Kapelaan! ik bewonder uw plan!’
- ‘Dat meisje is immers beter in een klooster,’ zei Flikker droog weg.
- ‘En de erfenis...?’ vulde Grootevuist aan.
- ‘Daar zullen we later voor zorgen!’ antwoordde Flikker.
Tot zijne verbazing vond Van der Meulen thuis alles in de diepste rust, en de lamp
in de voorkamer flauw brandend met half afgedraaide pit. Hij spoedde zich de trap
op en luisterde aan Berbke's kamer; aan hare diepe ademhalingen bemerkte hij dat
zij sliep. Toen opende hij Anna's kamer en riep haar zachtjes bij haar naam. Geen
antwoord. In de duisternis strompelde hij naar haar bed en vond het ledig. Met angstig
vragen wekte hij Berbke. Zij wist van niets, kleedde zich ras aan en begaf zich naar
de kamer van Jacomine. Ook haar bed was ledig.
‘Naar de Paddestraat!’ gilde Van der Meulen en ijlde de deur uit.
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Kwart vóór acht, een half uur nadat Van der Meulen zich naar de pastoraat had
begeven, was Jacomine teruggekeerd met het bericht dat de heer Deleur uit was en
den heelen avond niet meer thuis zou komen.
- ‘'t Is wel,’ had Anna zeer kalm geantwoord.
Haar besluit was genomen. Ze moest Frans spreken, verhinderen dat hij 't gevaarlijk
plan ten uitvoer bracht. Maar geduld, geduld moest ze hebben! ‘Om elf uur,’ had
Frans gezegd. Tentje was gewoon om half tien te bed te gaan en haar vader zou zeker
niet voor twaalven terug wezen. Bij de geestelijke Heeren werd het gewoonlijk laat,
en niet minder op Zondag avond in de Societeit.
Toen Tentje te bed was, schreef Anna een klein briefje:
Frans,
Ik moet je noodzakelijk spreken. Kom dus even buiten, ik wacht je.
ANNA.
Ze vouwde het briefje dicht en snelde naar de keuken.
- ‘Jacomine,’ sprak ze, ‘je moet met me mee.’
- ‘Met u mee, joffer?’ vroeg de oude trouwe ziel met de grootste verbazing.
- ‘Beste Jacomine,’ en Anna greep haar beide handen vast, ‘je moet me helpen,
mij begeleiden...
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ik moet Frans spreken, het koste wat het wil!’
- ‘Joffer, joffer!’ en Jacomine schudde 't hoofd, ‘wat gebeurt er toch?...’
- ‘Later, later zal ik u alles vertellen...’ antwoordde Anna met bevende stem, ‘maar
kom!... kom!...’
Jacomine zei niets meer, hing zich de zwarte falie om, waarmee zij des morgens
ter kerk was gegaan, nam den sleutel der huisdeur van den spijker aan den wand en
volgde haar meesteres.
Aan de huisdeur gekomen, fluisterde Anna.
- ‘Voorzichtig, dat Tentje ons niet hoort...’
Jacomine schudde nogmaals 't hoofd en opende de deur zonder 't minste gedruisch.
Toen Anna buiten kwam sloeg het tien uur op den Groote-kerks-toren. Angstig
telde zij de slagen en overtuigde zich nogmaals dat zij zich niet vergist had in den
tijd. Dan sloeg zij den weg in naar de Maaspoort.
- ‘Waarheen, joffer?’ vroeg Jacomine zachtjes.
- ‘Over de wallen naar de Paddestraat,’ was het antwoord.
Zwijgend stapten ze voort, met haastige schreden, en zochten daarbij zooveel
mogelijk de zwarte schaduwen der huizen. Geen menschelijk wezen bewoog zich
meer in de stille straten... 't Was of het kleine stadje uitgestorven was. Alleen in de
verte, in eene der hoofdstraten, klonk het onbestemd gezang van een dronkaard, die
eenzaam naar huis waggelde.
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Buiten de Maaspoort sloegen zij rechtsom, de hooger gelegen wallen op, overblijfselen
der vroegere vestingwerken, thans met hooge populieren beplant. De frissche adem
van den naderenden Mei, bezwangerd met den geur van 't ontluikende groen, van
bloemen en kruiden, stroomde hen tegen. De geheele natuur was in een nevelachtig,
zacht-wit maanlicht gehuld, dat lange phantastische schaduwen van boomen en
gebouwen teekende. Rechts, achter de wallen weggedoken, lag 't oude stadje met
zijn honderde, hoekige, spitse, puntige daken en gevels, met de slanke torentjes van
zijn romaansch kerkje, met den hoogen, stompen toren zijner hoofdkerk, die als een
zwarte reus, sinds eeuwen her de wacht houdt. Links verschool zich de grijze
watermolen onder 't jonge loover; de breede beek ruischte onder 't hangend rad door
en verloor zich op eenigen afstand in de Maas, die met kronkelende bochten door de
groene weilanden stroomde. Daar boven glansde de met sterren bezaaide hemel.
- ‘Groote God!’ zuchtte Anna, ‘zoudt Gij zooveel rust en vrede in de natuur leggen
en helsche machten los laten om Uwe kinderen te verderven?’
Op den hoek der Paddestraat, waar de wallen hun hoogste punt bereiken, bleef
Anna stilstaan.
- ‘Schel even aan,’ zeide zij tot Jacomine, ‘en geef dit briefje af. Ik zal hier
wachten.’
Nauwelijks echter heeft zij 't laatste woord geuit, of een trillend geluid doorklieft
de lucht - ras
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volgen de dreunende slagen als van metalen voorwerpen, op elkander...
- ‘Te laat!’ gilde Anna en klemde zich met beide handen aan Jacomine vast.
- ‘Mijn God!... joffer!... Hemel, sta ons bij!’ zuchtte Jacomine en trachtte Anna te
ondersteunen. Doch 't meisje had zich reeds opgeheven en stond nu sprakeloos,
hijgend, met strakken blik, het gretig oor naar den kant gekeerd, van waar 't geluid
kwam.
- ‘Voort, voort!’ riep ze, sleurde in haar vaart de trouwe beschermster mede en
ijlde de Paddestraat in.
Somber en spookachtig lag daar 't oude gebouw, waarin de daverende slagen
dreigend weêrklonken. Slechts een flauwe lichtstraal schemerde door de opening
van den kelder. Anna bukte zich en wilde een laatste poging doen om Frans te
redden...
Daar klinkt uit het gewelf een akelige, bange schreeuw haar tegen. Zij herkent de
stem van Frans en valt roerloos ter aarde.
Op hetzelfde oogenblik schiet ook Van der Meulen toe en houdt zijn bewusteloos
kind in de armen.
- ‘Weg van hier!... voort, voort!’ duwt hij Jacomine hijgend toe, ‘weg van deze
plaats des onheils en der verdoemenis!’
Des anderen daags 's morgens tegen vijf uur rolde er een rijtuig door de poort der
stad, den weg op naar den Eenhoorn.
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IV.
Met vluggen tred, als gewoonlijk, stapte Frans Deleur om half negen over den breeden
stoep van den ‘Aigle noir.’ Hij vond de deur echter niet op een kiertje, zooals hij
verwacht had en schelde aan. Jacomine opende; hare oogen waren rood geschreid,
en zoodra zij den binnentredende ontwaarde, kwamen de tranen weder te voorschijn.
- ‘Ach God, Meneer!’ snikte ze, ‘ze zijn weg, allen weg, en de joffer ook!... Nu
is het te laat!’
- ‘Weg, Jacomine?’ vroeg Deleur met de grootste verbazing, ‘en waarheen?’
- ‘Naar den Eenhoorn, Meneer.’ En Jacomine vertelde met kwalijk onderdrukte
tranen, alles wat er den vorigen avond was voorgevallen: hoe de Heer Van der Meulen
eene uitnoodiging van den Deken had ontvangen, hoe de joffer om hem had gezonden
en hoe ze getracht had hem te spreken - daar, zij had het briefje van de joffer nog in
haar zak - hoe zij met de joffer naar de Paddestraat was gegaan, en hoe deze in zwijm
was gevallen, hoe Van der Meulen - zij wist zelve niet hoe - plotse-

Emile Seipgens, Uit Limburg

82
ling voor haar had gestaan in de Paddestraat, hoe zij Anna meer dood dan levend
hadden thuis gebracht, hoe zij 's nachts den dokter was gaan halen, hoe deze gekomen
was en gezegd had dat het niets was, en hoe zij naar de apotheek had moeten gaan
om oranjebloesem, hoe zij den heelen nacht geen oog hadden dicht gedaan, hoe ze
in aller ijl de koffers gepakt hadden, hoe Anna geweigerd had te vertrekken, hoe haar
vader gesmeekt en gebeden en voor haar op de knieën gelegen en haar bezworen had
bij hun eeuwig zielenheil om toch onmiddelijk de stad te verlaten en hoe ze om half
vier uur den ouden Reinier was gaan wekken met bevel om dadelijk in te spannen...
Frans stond als verpletterd. Wat moest hij, wat kon hij doen?... Wat was er bij den
Deken voorgevallen, wat had Anna hem zoo dringend te zeggen gehad?
- ‘Naar den Eenhoorn!’ besloot hij in zich zelven.
Ongelukkiger treffen kon het echter niet. De notaris, zijn deftige notaris, die in
tegenwoordigheid der boeren alleen de pen op 't papier zette om zijn naam te teekenen,
had een groote verkooping, te Fleerenum, twee uur ver, waarbij dus Deleurs
tegenwoordigheid volstrekt noodzakelijk was. Maar al kostte het wat het wilde, naar
den Eenhoorn moest hij, daarheen riep hem zijn liefde, zijn plicht.
Nog een oogenblik stond Deleur te overleggen
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hoe hij zijn plotselinge verhindering aan den notaris zou meedeelen, en reeds was
hij op het punt om voor zijn heengaan Jacomine een paar hartelijke woorden van
troost toe te voegen, toen de oude Reinier binnentrad. Hij kwam eenige zaken halen,
die in de overijling waren blijven liggen.
- ‘Reinier, ik rijd met je mee!’ sprak Frans, toen hij vernomen had dat het rijtuig
onmiddellijk weer terugreed.
- ‘'t Zal slecht gaan, Heer!’ antwoordde de koetsier eenigszins kortaf, ‘ik heb order
den heer kapelaan Flikker te halen, en ten spoedigste naar den Eenhoorn te brengen.’
- ‘Den kapelaan Flikker!’ riep Frans en ging dan voort op een toon waarin tevens
iets smeekends en gebiedends lag: ‘Reinier, je weet niet wat hier op 't spel staat...
Breng eerst mij naar buiten, en haal dan den kapelaan Flikker... ik sta voor alles in,
ik zal bij Mijnheer Van der Meulen alles voor je in orde brengen...’
- ‘'t Zal toch slecht gaan, Heer!’ herhaalde de koetsier even droog weg. ‘Meneer
weet zeker nog niet dat de Eenhoorn voor Meneer gesloten is en dat Meneer Van der
Meulen op 't strengste verboden heeft Meneer, om welke reden dan ook, toe te laten...
De lange Dirk van den halfer mag geen voet van 't goed af, om de poort te bewaken...’
Met de snelheid der gedachte berekende Deleur dat er slechts één toegang tot den
Eenhoorn was,
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namelijk die langs het bruggetje over de breede gracht. Hij begreep dat elke poging
om Anna te spreken vruchteloos zou wezen, en slechts dienen zou om haar in nog
grooter moeilijkheden te wikkelen.
Intusschen had Reinier de vergeten doozen en pakken onder den arm en in de hand
genomen, en schoof, zwijgend, bijna zonder te groeten, de deur uit. Jacomine was
luid snikkend in de keuken op een stoel neergevallen.
- ‘Wees niet bang, Jacomine!’ troostte Deleur, ‘jij kent Anna zoo goed als ik, en
wie haar kent behoeft niet te vreezen dat zij in dit geval zal onderdoen... Ik zal heden
avond terugkomen, dan hoop ik wel iets naders van je te vernemen.’
Jacomine antwoordde slechts met luider snikken.
Gerustgesteld door zijne overtuiging, dat Anna zich door geen vrome drogredenen
zou laten om den tuin leiden, en dat ten slotte toch alle geweld op haar vastberadenheid
zou afstuiten, begaf Deleur zich naar zijn kantoor.
Maar welk een langen, akeligen dag bracht hij heden door! Dien rit naar Fleerenum
in de schommelende sjees naast den notaris, die verkooping van allerlei, meest
onbeduidende voorwerpen, die geen einde wilde nemen, dat langzame opbieden der
talmende boeren tegen elkander, en dien langen terugrit, alweer naast den notaris,
voor wien hij zich toch goed moest houden en die hem, God
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weet hoeveel malen, verbaasd had aangestaard als hij telkens weer den naam van
denzelfden aankooper had moeten vragen, die al vijf of zes maal geboekt was - nooit,
nooit zou hij dat alles vergeten!..
Toen Deleur thuis kwam vond hij den volgenden brief, waarvan alleen het
onderschrift van de hand van Van der Meulen was:
Weledele Heer,
Om redenen, die UEd. genoegzaam zult begrijpen, volbreng ik den
treurigen plicht UEd. mede te deelen dat ik het engagement tusschen U
en mijne dochter voor goed verbroken beschouw.
Mocht UEd. verdere inlichtingen verlangen, zoo zullen UEd. die in mijn
naam verstrekt worden door den Eerw. Heer B. Flikker, kapelaan alhier.
Elke poging om mij of mijne dochter te naderen zal ten strengste geweerd
worden.
Met alle achting,
UEd. dw.
J.J. VAN DER MEULEN.
Deleur was woedend. Zooveel vermetelheid had hij niet verwacht. Ha! wat vermocht
haar vader, en de geestelijkheid en de heele wereld tegen de liefde en trouw, die zijn
Anna hem gezworen had, -
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maar dat men dorst te vooronderstellen dat hij naar den kapelaan Flikker zou gaan,
dat hij zou buigen en onderdoen voor de heeren geestelijken en om vergiffenis
smeeken en smaad en vernedering brengen over de Dramatiek - dat bracht zijn bloed
aan 't koken. Thans, thans was alles zonneklaar, dat was het - dat moest het resultaat
der fijngesponnen intrige zijn: de zegepraal der Geestelijkheid over de gehate Société
dramatique!
Een oogenblik later sprong hij op en begaf zich naar Louis Everhard.
- ‘Ah! nom d'une pipe!’ barstte le vieux troupier los, toen hij den brief gelezen en
alles vernomen had, ‘zoover durven zij 't te drijven, ces calotins?... Ces cosaques!
s'en prendre à une jeunesse, quarante millions de bombes!...
‘Tant de fiel entre-t-il dans l'âme des dévots!’ reciteerde hij en dan met een
schaterlach: ‘Hahaha! ze loopen er in, jongen, ze loopen er in! Attrapés, les conscrits!
En jij, Frans; wat hebje besloten, wat is je plan?.. Je wilt zeker naar meneer kapelaan
Flikker gaan en hem vertellen hoe Gabriel Vogel zijn geesten gedresseerd heeft?...’
liet hij er sarcastisch op volgen.
- ‘Nooit!’ riep Frans.
- ‘Touche-la, mon brave!’ en de sabreur reikte hem de hand.
- ‘Maar er moeten middelen beraamd worden,’ ging Deleur voort. ‘De hemel weet
hoe Anna thans
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te moede is... Die brief is stellig zonder haar voorkennis geschreven..’
- ‘Pauvre fille!’ mompelde Louis. ‘En ben je zeker, Frans, dat zij 't uithouden zal?’
- ‘Wat haar betreft, volkomen zeker!’ antwoordde Frans met vastberadenheid.
- Alors, en avant la bataille! - et gare la bombe!’ sprak hij, terwijl hij opstond.
‘Laat ons thans naar Gabriel Vogel gaan en ook zijn oordeel vernemen.’
Toen Gabriel Vogel den brief zag, dien Van der Meulen geteekend had, herkende
hij de hand van den kapelaan Flikker, met wien hij, over 't aanbrengen van den
klokkestoel in den Grootekerks-toren gecorrespondeerd had.
- ‘Laat ons ten minste heden wachten of er nadere berichten van den Eenhoorn
komen,’ ried Vogel aan, ‘zoo niet, dan ga jij, Frans, morgen naar den Deken en vraagt
hem rekenschap over 't gedrag van zijn kapelaan.’
In dien geest werd besloten.
De Eenhoorn, op een goed uur afstands van de stad gelegen, was de voornaamste
bezitting, die Johannes Jacobus Van der Meulen van zijn broer Arnold geërfd had.
't Moest in vroeger tijden wel een versterkte plaats geweest zijn; zulks duidden de
tamelijk diepe grachten aan, die den uitgestrekten tuin in 't vierkant omgaven, en de
naam ‘de
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Schans,’ dien zij vroeger gedragen had en nog bij velen droeg. ‘De Eenhoorn’ werd
zij eerst genoemd sinds de apotheker Arnold Van der Meulen het goed, toenmaals
bestaande in de ruïne van een vierkanten toren met vervaarlijk dikke muren, had
aangekocht en een ouden steen met uitgebeitelden eenhoorn, het zinnebeeld der
pharmacopoea, dien hij op den zolder der apotheek in de Brugstraat gevonden had,
boven den hoofdingang had laten inmetselen. Onkel Arnold, zaliger gedachtenis,
had niet alleen den bouwval hersteld en onder tot salon, boven tot slaapvertrekken
laten inrichten, hij had er ook een vleugel aangebouwd met keuken en prachtige
tuinkamer. Verder had hij den tuin met slingerpaden laten aanleggen en met heerlijke
ooftboomen en sierplanten, als roode beuk, zilveresch en treurwilg voorzien en rechts
van het bruggetje met ijzeren poort over de gracht, een flinke boerenwoning gezet
voor den halfer. Ten eeuwigen aandenken aan zijn onvergetelijken broeder had
Johannes Jacobus dan ook den grooten mortier, die vroeger in de apotheek prijkte
en waarin het geld verdiend werd, zooals Arnold zeide, naar den Eenhoorn doen
overbrengen en in de tuinkamer geplaatst, het geliefkoosd woonvertrek der familie,
als zij op den Eenhoorn vertoefde.
Toen Anna afgemat en uitgeput op den Eenhoorn was aangekomen had zij naar rust
verlangd; men
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had haar te bed gebracht en ze was weldra in een diepen slaap gevallen, waaruit ze
eerst ontwaakte toen de zon al hoog, heel hoog aan den hemel stond.
Intusschen had Van der Meulen last gegeven dat niemand mocht worden toegelaten
en den ouden Reinier met het rijtuig naar de stad gezonden om den kapelaan Flikker
te halen. Bijgestaan door de halferse en hare dochter Neurke, had Tentje zich dapper
heen en weer bewogen, de vertrekken gelucht, voor sterke koffie gezorgd, en daarbij
menig schietgebedje gepreveld.
Om tien uur was de heer Flikker aangekomen. Met schijnbare kalmte had Van der
Meulen zijn Weleerwaarde medegedeeld hoe hij, thuis gekomen, Anna niet te bed
had gevonden, hoe hij ‘de goddelijke ingeving’ - zooals hij 't noemde - had gekregen
om naar de Paddestraat te gaan, en wat er verder was voorgevallen. Zooals ieder, die
zich nooit de moeite heeft gegeven over oorzaken en gevolgen na te denken en
plotseling een niet alledaagsch feit moet verklaren, zocht hij te vergeefs naar eene
uitlegging, maakte honderd vooronderstellingen, de eene nog ongerijmder dan de
andere, sloofde zich het verstand af met het samenpassen van honderd mogelijke
gevallen zonder het logisch verband te vinden, en kon vooral maar niet begrijpen
hoe Anna in de Paddestraat was gekomen.
De kapelaan had de ernstigste tronie gezet, de
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oogen naar den grond geslagen en zachtjes gesproken:
- ‘De listen en lagen van den duivel zijn soms zoo ondoorgrondelijk als de Almacht
van God.’
Hierop had men goedgevonden en besloten aan den heer Deleur onmiddellijk
kennis te geven dat men zijn engagement verbroken achtte, waarbij de kapelaan, op
verzoek van Anna's vader, de rol van secretaris op zich had genomen, en dat Anna
zoo spoedig mogelijk een onderhoud met haar biechtvader zou hebben. ‘Meneer
kapelaan moest maar op den Eenhoorn blijven eten’, zei Tentje, ‘en maar voor lief
nemen wat Reinier, die voor de derde maal met den brief aan Deleur naar de stad
was gezonden, zou meebrengen.’ Met een vriendelijk knikje had de heer Flikker
aangenomen, doch verlof gevraagd om zijn brevier te mogen bidden en in een hoek
der tuinkamer plaats genomen. Terwijl de kapelaan zijn gebed prevelde en daarbij
soms een diepen zucht liet hooren, trommelde Van der Meulen van ongeduld met
de vingers op de tafel. Berbke had het druk, liep naar de keuken en naar de halferse
en ging af en toe, op haar teenen zoo zacht mogelijk de trap op om te hooren of Anna
nog sliep. Toen deze om één uur nog niet beneden was, werd er besloten zonder haar
te dineeren.
Tegen twee uur ontwaakte Anna. 't Was haar of ze een vreeselijken droom
gedroomd had. Toen zij om zich heen zag, had ze een oogenblik tijds
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noodig om haar verwarde zinnen samen te roepen ten einde zich te overtuigen waar
ze was. Nochtans voelde zij dat de lange rust haar goed had gedaan. Alleen in haar
hoofd bonsde 't nog en in haar oor - wat was dat voor een geluid, wat ze onophoudelijk
hoorde?... Ha! 't zelfde dat ze gehoord had op den hoek der Paddestraat!... Altijd, die
dreunende, rinkelende slagen!... Met angstig gevoel sprong ze op en bleef in gedachten
verzonken op den rand van 't bed zitten. De voorjaarszon scheen vroolijk naar binnen
en verspreidde eene aangename warmte door 't vertrek, waar koffers en pakjes en
kleedingstukken in wanorde door elkander lagen. Thans kwam het geheele tooneel
van den vorigen avond haar weer voor den geest. Zij zag de donkere Paddestraat en
't zwarte gebouw met de kleine vierkante opening onder aan den grond, waaruit de
flauwe lichtstraal gluurde... weer bukte ze zich en ze hoorde den akeligen gil van
Frans... Frans!... wat was er van hem geworden, waar was hij, wat deed hij, lag hij
mogelijk ziek te bed en ijlde hij zooals Jozef Klein op zijn sterfbed?... Anna huiverde.
Zij moest hem zien, hem spreken al kostte het wat het wilde!
Ras kleedde zij zich aan. Toen zij den koffer opende en er eenige benoodigdheden
uitnam, viel haar oog op een pakje boeken, die met een lint waren saamgebonden. 't
Waren eenige blij- en treurspelen van de Société dramatique, die Frans haar

Emile Seipgens, Uit Limburg

92
geleend had, en die ze een paar dagen te voren had gereed gelegd om terug te geven.
Zij verzonk een oogenblik in nadenken hoe die boeken onder haar reisgoed waren
gekomen, doch kon zich niet herinneren of zij ze in den koffer had gelegd. Zorgvuldig
verborg zij 't pakje weer op den bodem van den koffer.
Eenige minuten later ging zij naar beneden. Zij was in een lichte ochtendjurk en
haar weelderig golvend blond haar hing los over den rug. Zij opende de deur der
tuinkamer en ontwaarde den kapelaan Flikker. Een blos vloog over haar bleek gelaat,
krampachtig trok haar mond zich samen en een wondere gloed kwam in haar oog....
Doch, zich ras bezinnend, maakte zij een verontschuldigende buiging en verdween.
- ‘Zij ontwijkt ons, zij verkiest niet ons te hooren en te spreken!’ riep Van der
Meulen, kokend van ongeduld.
De kapelaan antwoordde niet, doch schudde bedenkelijk het hoofd.
- ‘Maar zij zal ons te woord staan!’ ging Van der Meulen voort, terwijl hij opstond,
‘ik wil het!’
- ‘Geduld, vriend, geduld!’ vermaande Flikker op zoeten toon, terwijl hij zijn
gastheer bij den arm greep en hem zachtjes dwong weer plaats te nemen, ‘eilieve,
hier is met geweld niets uit te voeren. Wij moeten een gunstiger oogenblik afwachten.
De eenzaamheid zal weldra rust en kalmte brengen in
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haar gemoed, en ik zal God smeeken haar hart te vermurwen. Ik zal morgen en
overmorgen, en elken dag terugkomen... Laat mij thans naar de stad gaan, ik kan er
juist nog wezen om het lof te zingen....’
Toen Anna den kapelaan bemerkt had, was het eensklaps geweest of er een licht
voor haren geest opging. Langzaam keerde zij naar haar kamer terug en zette zich
weer neder, haar hoofd met eene hand ondersteunend. Dat plotselinge vertrek naar
den Eenhoorn, dat was het wat er gisteren avond bij den Deken besloten was!... Men
wilde haar scheiden van Deleur, en 't zou hier, op den Eenhoorn niet moeilijk wezen,
Frans van haar verwijderd te houden... Het gebeurde in de Paddestraat had zeker het
vertrek nog doen verhaasten... Indien zij alles ronduit bekende?... maar dan was
immers alles, alles verloren, want dan moest ze ook zeggen dat Frans medeplichtig
was!... Had Frans dan werkelijk een geest gezien?... Ha! die gil!... Jezus Maria! was
de kapelaan ook gekomen om te melden dat Frans..... dood misschien!...
Zij vloog op en wilde weder naar beneden. Daar klapte de zweep van Reinier haar blik viel door 't raam... zij zag den kapelaan in 't rijtuig door de ijzeren poort
over het bruggetje den Eenhoorn verlaten, te gelijkertijd hoorde ze den tred van haar
vader, die de trap opkwam.
- ‘Vader!’ gilde Anna, nog eer Van der Meulen
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een woord had kunnen uiten, ‘om Gods wil, bij alles wat u dierbaar is, zeg mij wat
is er van Deleur?’
Als versteend bleef Van der Meulen staan. Anna was vreeslijk om te zien. Hare
oogen waren strak op hem gevestigd, haar schoon gelaat was marmerbleek en haar
half geopende mond dien de angst misvormde, beefde. Wild hijgde haar boezem.
- ‘Deleur!...’ stotterde hij, zonder zijn blik van haar te kunnen wenden, ‘Deleur...’
herhaalde hij werktuigelijk, als om zich te bezinnen....
Het aarzelen haars vaders deed haar schrik ten toppunt stijgen. Zij sloeg hare armen
om hem heen en riep:
- ‘Bij den geest mijner moeder, ik bezweer u! zeg mij wat er van Frans is!... Leeft
hij, vader, leeft hij?..’.
- ‘Anna, Anna!’ antwoordde Van der Meulen, terwijl hij haar weer op het bed
deed neerzitten, ‘wat overkomt u, kind, waaraan denkt ge?... Zeker leeft hij, zeker!...
Waarom die angst, die zorg?...’
- ‘Hij leeft!’ gilde 't meisje, terwijl ze lachte en weende te gelijk, ‘vader, hoe weet
gij?... waar is hij?...’
- ‘Hij was heden morgen bij ons, op de Graanmarkt... Reinier heeft hem gezien
en gesproken... om acht uur reeds...’
Anna herinnerde zich de belofte van Frans, dat
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hij haar alles zou komen mededeelen voor hij naar 't kantoor ging. Hij kon haar dus
alles zeggen... Die gedachte bracht haar meer geruststelling dan ze had durven hopen.
- ‘Waarom komt Frans niet hier?’ vroeg ze op veel kalmeren toon, ‘ik wensch hem
te spreken, vader.’
Van der Meulen was op een stoel naast het bed neergezegen en hield de hand van
Anna in de zijne gekneld. Toen hij haar zoo diep ongelukkig gezien had was de
opgewondenheid, waarmede hij gekomen was, in zijn vaderhart geweken voor een
innig gevoel van liefde en medelijden. Toch zweeg hij nog een oogenblik, want in
zijn ziel werd thans ook een geweldige strijd gestreden.
- ‘Anna, waarom hebt ge meneer kapelaan niet willen zien?’ vroeg hij zachtjes.
Bij die woorden hief het meisje hare rijzige gestalte fier omhoog.
- ‘Vader,’ antwoordde ze, ‘ik wil u gaarne in alles gehoorzamen, doch ik bid u,
maak een einde aan de komedie, die met mij gespeeld wordt. Ik zou een uitweg
kunnen vinden, ik zou u kunnen zeggen dat ik niet gekleed was, dat ik niet was
voorbereid op het bezoek van den kapelaan Flikker, doch ik wil zulks niet. Ik heb
geweigerd den kapelaan te zien, omdat er hier een spel gedreven wordt, dat uwer en
mijner onwaardig is!’
Van der Meulen liet haar niet verder spreken.
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Met droeven blik zag hij haar aan, sloeg de handen in elkander en zuchtte:
- ‘Anna, Anna, is het zoo ver met u gekomen dat gij komediespel noemt, wat de
geestelijke heeren in 't belang uwer ziel...’
- ‘Zeg het maar ronduit, vader!’ riep Anna, terwijl de tranen in hare oogen kwamen,
‘zij zijn het, die den aanslag op het geluk van Frans en van mij gesmeed hebben!
Waarom dat overijlde vertrek, dat ons allen, maar hem en mij het meest, in opspraak
moet brengen?... Werd het niet gister avond bij den deken overlegd en besloten?...
En waarom hun poging om ons voor eeuwig te scheiden?... Alleen om 't gezelschap,
waarvan Deleur deel maakt, en wat niet altijd aan hun leiband wil loopen, aan de
kaak te stellen, gehaat te maken in de publieke opinie en zoodoende ten val te
brengen!...’
- ‘Neen, neen, om u terug te roepen van den weg des verderfs,’ antwoordde Van
der Meulen. ‘Of gelooft gij niet dat er hemeltergende dingen geschieden in de
Paddestraat, dat men er de dooden stoort in hunne rust en dwingt op aarde terug te
keeren?... Gelooft gij dat niet, Anna?’ vroeg hij met kracht.
Bij die vraag stierf het antwoord op Anna's lippen. Kon zij, die den angstkreet van
Frans gehoord had, na de preek van kapelaan Flikker, volhouden dat er hem geen
geest, geen schim verschenen was?...
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- ‘Anna, mijn kind,’ smeekte Van der Meulen, toen hij geen antwoord kreeg, ‘wat
gingt gij doen in de Paddestraat?’
- ‘Ik wilde Frans spreken,’ sprak zij zacht.
- ‘Zoo laat?...’ ging haar vader voort, ‘wat hadt gij hem toen nog zoo dringend te
zeggen, kind?’
- ‘Ik had u beloofd, dat ik hem spreken zou,’ antwoordde Anna hoe langer hoe
meer aan 't wankelen gebracht, ‘toen Jacomine hem niet thuis vond...’
- ‘En moest ge daarom zoo laat naar de Paddestraat gaan? Anna, Anna, zeg mij,
beken mij dat gij vreemd zijt aan de godslastering, waaraan Frans medeplichtig is!’
- ‘O mijn God!’ zuchtte 't meisje, nauwelijks hoorbaar.
- ‘Thans, op mijn beurt!’ riep Van der Meulen en hij greep de hand zijner dochter
vast tusschen de zijne, ‘bij den geest uwer moeder, zeg mij of ook gij....’
- ‘Bij de nagedachtenis mijner moeder,’ sprak Anna plechtig, ‘ik zweer u dat ik
onschuldig ben.’
- ‘Maar ge vielt in zwijm, kind, wat zaagt ge, wat hoordet ge?’
- ‘Vraag mij niet verder,’ weende zij, ‘ik kan u heden niet antwoorden - laat morgen
den kapelaan komen, ik zal hem te woord staan...’
En terwijl overvloedige tranen uit hare oogen
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barstten, verborg ze haar hoofd in de kussens van haar bed.
Kalm en rustig was de avond. Langzaam daalde de zon neder en de kim had zich in
schitterend purper getooid om haar te ontvangen. De warme weerschijn van rozerood
en goud viel over de sneeuwblanke bloesems van kers en abrikoos, en 't was of daar
buiten, op den Eenhoorn, nog meer rust dan elders in 't stille avonduur lag.
Anna wandelde alleen in den tuin. Zoo even was haar vader met den halfer Sevriens
over 't bruggetje gegaan en 't veld ingestapt - en zie, dáár in 't rieten koepeltje, op de
houten tuinbank, is Tante Berbke, na de vermoeienissen van den drokken dag,
ingesluimerd met ‘de maand van Maria’ open op haar schoot...
Geen windje ritselt door boom of haag... niets, niets verbreekt daar buiten de stilte;
't gezang van den krekel in de verte is zoo eentonig, dat men 't weldra niet meer hoort
- en slechts een enkele maal tjilpt heel zacht een vogeltje, alsof het droomde, in zijn
slaap.
Ook in Anna's gemoed was kalmte en rust en vertrouwen op de toekomst. De
tranen die ze eindelijk had kunnen storten, hadden haar hart verlicht - en wat
bekommerde haar al 't overige, nu ze wist dat Frans behouden en ongedeerd was.
Wat
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konden alle machten der wereld tegen hare liefde en zijn trouw?...
Aan die kalmte paarde zich een gevoel van eigenwaarde, van trots bijna. Thans
had ze een heiligen plicht te vervullen. Zij moest strijden voor hem, redden hun
beider geluk op aarde, dat op het spel stond... kampen tegen de willekeur en 't geweld
van geestelijke overmacht vóór 't recht, niet alleen van hem en van haar, maar van
allen, wien morgen diezelfde willekeur, datzelfde geweld kon treffen.
Zij herinnerde zich hoe zij van den kansel meermalen had hooren klagen over
priesterhaat en kerkvervolging... en ze vond in haar hart verachting voor de Kerk, in
wier naam 't mogelijk was anderen zoo te vervolgen, een gevoel van haat tegen den
priester, die met menschenlevens speelde om zijn doel te bereiken.
- ‘Wat zou ze morgen aan den kapelaan Flikker zeggen?... Indien ze alles bekende...
Wat maakte 't haar, of men Frans ook nog zoo diep verdoemde... Kon zij, mocht zij
spreken voor dat zij Frans gehoord had?... Welke zegepraal over de Dramatiek kon
haar voorbarigheid aan de geestelijkheid bezorgen!... Indien ze tot voorwaarde stelde,
dat men haar eerst een onderhoud toestond met Deleur... Wat mocht Frans gezien
hebben?... O, waarom kon onkel Arnold haar niet meer raden, onkel Arnold, met
wien ze zoo vaak, hier, langs diezelfde paden, ge-
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wandeld was... Hij geloofde immers niet aan bovennatuurlijke zaken... Waarom dan
die gil?... Fopperij van Frans?... En de angst van Everhard en van Van Peursum en
de onmacht van Mantels?... Fopperij?... Komediespel om elkander onderling... Maar
waarom noemde dan degene, die de verschijning gezien had, altijd juist den naam
van hem, dien Vogel moest laten terugkeeren?... Door middel van 't geluid, zei
Vogel...’
En zich al verder verliezend in gedachten trad Anna de tuinkamer binnen. Hoeveel
aangename uren had ze hier niet doorgebracht... Hier had Frans haar zoo menige
maal bezocht, hier had zij naast hem gezeten, hare hand in de zijne, in datzelfde
roode zonnegoud dat haar thans bestraalde... Aan die ronde tafel had ze gestaan als
kind toen onkel Arnold de botaniseertrommel ledigde en den rijken buit van bloemen
en kruiden voor haar uitspreidde...
Een droevigen blik sloeg zij om zich heen. Ha, zie! daar stond ook de oude, groote
mortier uit de apotheek!...
En nu bevond ze zich weer met haar gedachten, als kind in 't oude winkelhuis in
de Brugstraat, naast de toonbank. Links en rechts langs den muur zag ze de
witgeverfde laden en laatjes en de half-gevulde glazen met de gouden etiquetten...
En onkel Arnold met zijn vriendelijk lachend gelaat beukte in den mortier, zoo hard
mogelijk om ook haar aan 't lachen te brengen, en op de maat van zijn
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slaan zong ze onwillekeurig de oude liedjes en 't abc.
Ha, zie!... wat wondere gloed schittert in haar oog - Eensklaps heft zij den stamper
omhoog en laat hem tegen den metalen wand vallen... De gloed in haar oog wordt
een vonk, haar heele lichaam trilt, haar gelaat verbleekt, weer wordt het door een
hoogrooden blos gekleurd, en ze barst uit in een krampachtig lachen, dat den
wegstervenden klank van 't metaal vervangt...
Een oogenblik valt ze op een stoel neer en houdt haar hoofd tusschen de beide
handen... dan rent zij wild, als een opgeschrikte hinde, den tuin in en hijgt: ‘Gevonden,
gevonden!...’
Ja, zij had het!... zij wist het!... 't kon niets anders zijn!... Gevonden, gevonden!...
En nog altijd hijgend zet ze zich op eene bank, aan 't einde van den tuin. Zie, zij
slaat de hand voor de oogen, en bloost van vreugde en lacht, en schatert!... O, die
komedianten!... Wat zal Frans zeggen, als hij hoort dat zij 't geraden heeft!... Nu kan
zij ook geesten laten verschijnen, hahaha!
Wat moest zij doen?... aan haar vader zeggen dat alles slechts een grap was, en
eene verklaring geven hoe ze gespeeld werd?... Maar, dat geheim was thans hare
kracht!... Voorzichtig, achter haar vader stond de geestelijkheid!...
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Helaas, ze mocht haar vader niet eens vertrouwen!.. Zou hij gelooven, zouden de
geestelijken aannemen dat de geestverschijningen niets dan een welverzonnen grap
waren, uitgevoerd door komedianten, doch zelfs fijn genoeg om komedianten te
foppen?... die geestelijken, die alles voor echte munt hadden aangenomen, die zich
niet ontzien hadden haar geluk en dat van Frans op het spel te zetten!...
Ha, welke booze gedachte vliegt daar door haar geest... want zie, zij springt op,
haar oog fonkelt en ze legt de hand aan 't brandend voorhoofd...
- ‘Dat zou een wraak zijn!’ zegt ze, ‘hun welverdiende loon!... Ook ik
komediespelen?... Hahaha!... Welnu, waarom niet, indien allen om mij heen 't zelfde
doen!... Doch neen... neen... genoeg dat ik hen heb leeren kennen en verachten!’
En dan valt ze weer op de bank neer en begint weer te twijfelen... Indien de zaak
zoo eenvoudig was, indien de angstkreet van Frans slechts komedie was geweest,
waarom was Frans dan al niet lang naar den Eenhoorn gesneld om haar vader te
spreken, om alles op te lossen?... En toch zoo was het, zooals zij 't gevonden had...
zoo ging alles toe, zoo was alles te verklaren... Hoe kon ze ook zoo dwaas geweest
zijn een oogenblik aan bovennatuurlijke dingen te gelooven!...
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Ach, ja! die preek van kapelaan Flikker!... Frans had het zeker druk gehad... maar
komen zou hij wis en vast!...
Toen stond zij op en koos eene andere plaats in den tuin, waar zij 't uitzicht had
op het bruggetje.
Reeds bleef er in 't westen slechts een enkele purperen streep meer van 't roode
zonnegoud, die langzaam smaller en smaller werd en eindelijk geheel en al verdween,
reeds hulde de schemering alles hoe langer hoe meer in een donker waas, en Anna
tuurde nog altijd op den ingang over 't bruggetje.
Een oogenblik later kwam Tentje haar halen.
- ‘Wij zullen den rozenkrans bidden, eer we slapen gaan,’ zeide zij.
Anna volgde werktuigelijk.
Binnen gekomen vond zij haar vader, die al vroeger was teruggekeerd. Hij en
Berbke wierpen zich ieder in een hoek der kamer op de knieën; Anna volgde hun
voorbeeld. Dan haalde Tentje haar rozenkrans te voorschijn en bad met luider stemme
tienmaal in ieder der vijf ‘tientjes’ de eerste helft van het ‘Wees gegroet, Maria!’
waarop Van der Meulen en Anna de tweede helft op dofmurmelenden toon lieten
volgen.
Toen 't gebed ten einde was, maakte men zich gereed om naar bed te gaan. Tentje
zeide ‘goeden nacht’ en verliet het vertrek. Anna bleef nog een oogenblik met haar
vader alleen.
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- ‘Vader,’ sprak zij, ‘ik wenschte u nog eene vraag te doen. Waarom is Deleur heden
niet hier geweest?’
Van der Meulen had wel willen antwoorden ‘ik weet het niet’, doch hij dacht aan
den brief dien de kapelaan geschreven en hij onderteekend had. Nu maakte hem die
vraag wrevelig.
- ‘Mogelijk zal mijnheer de kapelaan u zulks morgen vroeg wel weten te zeggen’,
sprak hij.
- ‘Ik wenschte 't liever van u zelven te vernemen, vader. Waarom stelt gij altijd
den kapelaan tusschen Frans en mij, vader? Houdt gij hem dan voor plichtig aan zoo
groote zonde, dat ik hem niet meer zien mag?’
- ‘Zonder twijfel,’ antwoordde Van der Meulen, ‘Deleur is in den ban van de
heilige Kerk, en daarom.....’
- ‘En daarom?...’ vroeg Anna.
- ‘Daarom is uw engagement met hem verbroken, als gij 't dan weten wilt!’
- ‘Mijn engagement met hem verbroken?’ gilde Anna, ‘sinds wanneer.....?’
- ‘Sinds heden!’ zei Van der Meulen op eens veel zachter.
- ‘Zonder mijn voorkennis, vader?’ gilde Anna, steeds heviger aangedaan, ‘en wie
heeft zich belast.....’
- ‘Ik heb hem heden geschreven, dat ik alle relaties tusschen hem en u als afgedaan
beschouw.’
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- ‘En hij is niet gekomen!’ kreet Anna, terwijl ze haar gelaat met beide handen
bedekte.
- ‘Ik heb hem verzocht geen poging te doen u verder nog te zien of te spreken en
voor alle nadere inlichtingen naar den kapelaan Flikker verwezen. Ziedaar de geheele
waarheid, Anna,’ ging Van der Meulen voort, ‘en nu, mijn kind, laat er ons niet meer
over praten en vergeet den goddeloozen man, met wien ge toch nooit gelukkig hadt
kunnen worden.’
Thans schreide Anna niet meer; doch zij boog het hoofd, dat gloeide van
verontwaardiging. Zij bleef een oogenblik als in gedachten verzonken, dan reikte zij
haar vader de hand en zeide nauw hoorbaar:
- ‘Goeden nacht!’
Anna sliep niet. Zij had zich geheel gekleed op haar bed geworpen. 't Moesten
wel bittere gedachten zijn, welke dien plooi om de saamgetrokken lippen te voorschijn
riepen, zonder dat een enkele traan in hare oogen kwam... of waren de plannen van
wraak en vergelding in haar geest teruggekeerd?...
Toen zij geloofde dat Tentje en haar vader in diepe rust waren, stond zij zachtjes
op en schreef een tamelijk langen brief, dien zij zorgvuldig verborg onder de boeken
der Société dramatique.
't Was bijna tien uur in den morgen toen Anna geheel gekleed beneden kwam. Zij
reikte Tentje
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en haar vader de hand aan de ontbijttafel en deze vonden in haar oog denzelfden
helderen blik en op haar lippen denzelfden blijden glimlach als in haar gelukkigste
dagen. Nochtans sprak zij weinig; zij drukte slechts een paar malen den wensch uit
dat Reinier, die naar de stad was gezonden om den Heer Flikker te halen, toch spoedig
mocht terugkeeren.
Eerst tegen twee uur, na 't eten, kwam zijn Weleerwaarde aan; hij had vooraf een
zieke moeten bezoeken. Eenige oogenblikken later bevond hij zich met Anna alleen
in de tuinkamer.
Het onderhoud duurde niet zoo lang als Van der Meulen gedacht had. Nauwelijks
was een goed half uur vervlogen of de kapelaan trad het salon binnen, waar Van der
Meulen en Tentje hem wachtten.
- ‘Proficiat, proficiat!’ riep hij, terwijl hij beiden de hand drukte, ‘de Hemel heeft
mijn gebed verhoord, hij heeft haar hart vermurwd!’
Van der Meulen was opgestaan; met verbaasden blik bleef hij den priester vragend
aanstaren.
- ‘Goddank, Goddank!’ riep Tentje, ‘ik had ook in stilte de gelofte eener bedevaart
op bloote voeten naar Kevelaar afgelegd!’
- ‘Zij weet alles,’ ging de kapelaan voort, ‘en zij bekent ook dat Deleur de
verschijning gezien heeft. Volgens haar zijn er reeds meer anderen die 't geheim van
Vogel kennen en de macht hebben de dooden op te roepen.’
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- ‘Maar Mijnheer kapelaan!’ riep Van der Meulen met angst en schrik.
- ‘Hoe en wat weet ik nog niet,’ vervolgde de heer Flikker, ‘maar hare woorden
laten geen twijfel over omtrent hare oprechtheid. Zij wil eene volledige bekentenis
afleggen in tegenwoordigheid van mijnheer den Deken, van u beiden, van den heer
Grootevuist en van mij - en daar we nu toch voornemens waren u morgen gezamentlijk
op den Eenhoorn te komen bezoeken...’
- ‘Mijn God, mijn God! wat zullen wij moeten vernemen!’ zuchtte Van der Meulen.
- ‘Laat ons den hemel danken dat het kwaad aan den dag komt,’ antwoordde
Flikker. ‘Alzoo morgen, als 't u gelegen komt...’
- ‘Zeker, zeker, Mijnheer kapelaan!’ zei Van der Meulen, en dan, zich nederzettend,
wendde hij zich tot Tentje: ‘Berbke, wees zoo goed ons een glas wijn te brengen.’
Toen Tentje terugkeerde, werd zij gevolgd door Anna. Hare wangen gloeiden.
- ‘Mijnheer kapelaan,’ sprak Berbke, ‘Anna had u nog iets te zeggen.’
Van der Meulen beefde.
Hij wilde opstaan en gaf reeds een teeken aan Berbke om zijn kind met den
kapelaan alleen te laten.
- ‘U mag het gerust hooren, vader,’ zeide Anna zonder den ter neergeslagen blik
af te wenden. ‘Ik
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heb nog eenige boeken van de Société dramatique... ik wenschte die terug te geven...’
- ‘Slechte boeken in ons huis!’ gilde Tentje, terwijl zij de handen in elkander sloeg
en een verwijtenden blik op Anna wierp.
- ‘Over de verschijningen?’ vroeg Flikker ras.
- ‘Neen,’ antwoordde Anna, ‘komedies... tooneelstukken... ik heb ze boven.’
- ‘Verbranden, mijn kind, verbranden!’ sprak de kapelaan.
Anna verbleekte.
- ‘Ten minste, wat niet deugt,’ vervolgde hij: ‘Wees zoo goed die dingen te halen,
ik zal ze nazien.’
Toen Anna 't pakje uit den koffer nam, verborg zij den brief, dien ze des nachts
geschreven had, in haar boezem.
- ‘Hier zijn ze,’ sprak zij zachtjes, toen zij 't pakje voor den Heer Flikker neerlegde.
De kapelaan nam de boekjes stuk voor stuk in de hand.
- ‘L'espionne russe,’ las hij, ‘- is reeds opgevoerd... le pauvre Jacques - evenzoo,
Bruno le fileur - hm, le fileur? dat komt me verdacht voor,’ en hij legde 't boekje ter
zijde. ‘Estelle - reeds opgevoerd... la fiole de Cagliostro - wat beteekent die fiole?’
en hij legde 't boekje bij den fileur, ‘Catherine, ou la croix d'or - dat zal wel goed
zijn!... le doigt de Dieu - is zeker
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goed... Liberaal en Katholiek - dat moet ik nazien... Lieschen und Fritzchen - dat
komt me zeer verdacht voor!... Een man die groen ziet - als of er ook al menschen
waren die groen zien!... Zoo, mijn kind, zend deze terug, die zijn toch reeds
opgevoerd, de overige zal ik nazien met mijnheer Grootevuist.’
Anna nam de boeken, die ze mocht terugzenden, samen.
- ‘Ik zal ze inpakken en er een briefje bij schrijven,’ zeide zij.
- ‘Waarom lees je niet liever de maand van Maria, kind?’ vroeg Berbke.
- ‘En de Caveaunisten deden ook beter als ze de maand van Maria lazen,’ merkte
haar vader in zijn ijver aan, ofschoon hij zelf 't boek niet gelezen had.
- ‘Ach, Mijnheer kapelaan!’ riep Berbke opgetogen, ‘laat ons hun de maand van
Maria zenden... dat heerlijke boek... in ruil voor de boeken, die u zult moeten
verbranden... Laat ze maar eens lezen, hoe God de zondaars straft, hier bij voorbeeld,
meneer de Quériolet, die zijn pistool tegen den bliksem loste, dien de Hemel zond
om hem te bekeeren... Daar, ik wil er mijn exemplaar gaarne voor afstaan.’
- ‘Neen, goede ziel,’ antwoordde Flikker, ‘houd gij uw maand van Maria, ik heb
hier een ander werkje,’ en hij haalde een boekje uit zijn zak, ‘wat

Emile Seipgens, Uit Limburg

110
ik Anna had willen aanbieden, indien 't noodig geweest ware... 't Is quasi geschreven
door een brillenjood en dient om de voornaamste aantijgingen tegen onzen heiligen
godsdienst te weerleggen... ik had al lang gewenscht dat het in handen der vrijdenkers
van de Paddestraat kwam... en daar ze toch fransch lezen, is dit nu een goede
gelegenheid...’
Toen legde hij een boekje op tafel, waarop Anna met vluchtigen blik las: ‘Nouvelles
besicles offertes à ceux qui ont la berlue, par Samuel-Ben-Levi.’
- ‘Dat is een goed werk, Mijnheer kapelaan,’ riep Berbke, terwijl zij lachte en in
de handen klapte, ‘ik ga onmiddelijk stadwaarts en breng het pakje aan den heer
Deleur... ik moet er toch heen om voor 't soupeetje van morgenavond te zorgen!...
Anna, wil je zeggen dat Reinier inspant?’
Anna knikte en verdween. Eenige oogenblikken later keerde zij terug; in de linker
hand hield zij een couvert, pakpapier en lak, in de rechter een open brief.
- ‘Wil u lezen, Mijnheer kapelaan, wat ik geschreven heb?’ vroeg ze en bood den
brief aan den Heer Flikker.
De kapelaan nam den brief en las:
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‘Weledele Heer.
Bijgaande heb ik de eer UEd. de boeken terug te zenden, die ik van UEd.
ter leen ontving. Het bijgevoegde “les nouvelles besicles, enz.” diene uw
gezelschap ter vervanging van eenige, die waarschijnlijk het terugzenden
niet waard zijn, en moge U tot inkeer brengen als mij.
Hoogachtend heb ik de eer te zijn...’
- ‘Uitstekend!’ riep hij.
Toen nam Anna den brief, stak hem in 't couvert, legde hem op de boeken, maakte
het pakje dicht en verzegelde het.
Een oogenblik later reed Berbke naar de stad om het pakje te bezorgen en het
soupeetje voor de geestelijke heeren te bestellen.
- ‘Op den goeden afloop!’ zei Flikker, terwijl hij zijn glas nam om met Van der
Meulen aan te stooten.
Dienzelfden namiddag lag Frans Deleur op zijn sofa, toen Louis Everhard
binnenkwam.
- ‘Ben je bij den deken geweest?’ vroeg hij.
- ‘Ja.’
- ‘En... quelles nouvelles?’
- ‘Hetgeen te voorzien was. De deken verklaart van de geheele zaak niets te weten
en zich overigens met niets te kunnen inlaten, hij vindt het
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heel natuurlijk dat Anna's vader naar zijn vriend den kapelaan verwijst, die bovendien
de biechtvader zijner dochter is...’
- ‘Ah ces cosaques!’ voer Everhard uit.
- ‘Hoor eens, Louis, er moet een einde aan de zaak komen en ik martel mij te
vergeefs af om eene uitkomst te vinden. God weet hoe Anna lijdt en smeekt en bidt
en elk oogenblik verwacht dat ik kom opdagen..’
- ‘Quelle trame!... en geen uitkomst, groote God!’
- ‘Ik zou naar Flikker kunnen gaan,’ vervolgde Deleur, ‘en hem rekenschap vragen
van het gebeurde; doch je begrijpt, 't zou slechts aanleiding geven tot groote woorden,
die alles nog erger maken dan 't is!’
- ‘Als je dan eens naar Van der Meulen gingt,’ sloeg Everhard voor, ‘of, als je
wilt, zal ik met je meegaan...’
- ‘Van der Meulen zal u, zijn erfvijand niet ontvangen en mij, dien hij elken toegang
ontzegd heeft, evenmin... En overigens, zal hij ons gelooven als wij verklaren dat
alles slechts eene grap was, die wij, helaas! te ver hebben gedreven... Het in zwijm
vallen van Anna zal hem steeds een raadsel blijven....’
- ‘Waarom is zij ook gekomen, quarante millions de bombes!... Ce n'était pas la
consigne, morbleu!’
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- ‘Beschuldig haar niet, Louis,’ zeide Deleur, ‘laat ons liever de zelfbekentenis
afleggen dat wij 't er bij hadden moeten laten, in plaats van door mijn gil Bertholet,
Bordens en de overige oningewijden nog vaster bij den neus te willen nemen...’
- ‘Que faut il donc faire, nom de nom!’ mompelde Louis, terwijl hij zich, even als
Deleur, het verstand afsloofde en met groote schreden door 't vertrek op en neer ging.
Er werd op de deur geklopt, Deleur riep ‘binnen!’ en de meid bracht een verzegeld
pakje.
- ‘Van mejuffrouw Van der Meulen, van den Eenhoorn,’ zeide ze.
Met een wip sprong Frans op en brak het pakje open.
- ‘De brochures, die ik haar geleend heb - met een brief!’ sprak hij.
Nog rasser opende hij 't couvert.
- ‘Twee brieven!’ riep hij en las: ‘Bijgaande... boeken terug... met nouvelles
besicles... ter vervanging... die niet waard zijn... en U tot inkeer brengen als mij.’
Deleur verbleekte.
- ‘Ah, quarante millions...’ begon Everhard, ‘en 't ander schrijven?...’
Met bevende stem, die echter langzaam vaster en vaster werd, begon Frans te
lezen:
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Weledele Heer,
't Verwondert U zeker een schrijven van mij te ontvangen, daar een oude
veete tusschen U en mijn familie bestaat.
- ‘Dat is aan jou gericht!’ riep Deleur. ‘Wel ja,’ ging hij voort, het blad omslaande,
‘zie maar, hier onder staat: Aan den Heer Louis Everhard, voorzitter der Société
dramatique.’
- ‘Oui, morbleu!’ antwoordde Everhard, ‘mais lis toujours!’
Doch 't is juist om die veete dat ik mij tot U wend. Ik weet dat U te
edeldenkend is om deze gespannen verstandhouding niet een oogenblik
te vergeten, als ik er U om smeek, als ik U om hulp vraag.
- ‘Parbleu!’ deed Louis.
Opgesloten op den Eenhoorn door toedoen der geestelijkheid, word ik er
gevangen gehouden onder toezicht van mijn vader en mijne tante, die
geheel en al in hare macht zijn. Elke poging van Deleur om mij te helpen,
zou te vergeefs zijn. Gij alleen, gij kunt, gij moet mij redden! Weet dan,
dat ik 't geheim der geestverschijningen ontdekt heb. Heden
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werd het mij verraden door den mortier van mijn oom Arnold, die in onze
tuinkamer staat, en waarop hij mij eenmaal 't abc leerde spellen.
- ‘Wat is dat?’ riep Frans, ‘zij weet het!... zij heeft begrepen!’
- ‘O sublime jeunesse!’ antwoordde Everhard.
Ofschoon ik niet dorst hopen dat mijn vader, door de geestelijkheid van
het tegendeel overtuigd, mij gelooven zou, nam ik toch het besluit hem
alles mede te deelen, en vernam toen van hem dat mijn engagement met
Deleur verbroken was. In mijne verontwaardiging heb ik een plan bedacht
dat mijn vader tot betere overtuiging, en zij, die ons vervolgen, tot schande
zal brengen. Zoo U mij wil behulpzaam zijn, ben ik besloten, tegenover
hen dezelfde komedie te spelen, die gij en Vogel en Deleur tegenover de
oningewijden van uw gezelschap hebt gespeeld. Wees dan zoo goed
morgen, Dinsdag avond, tegen zes uur naar den Eenhoorn te komen, waar
ik alles voor uwe ontvangst zal gereed houden en waar, door mijn toedoen,
de deken en de kapelaans zullen tegenwoordig zijn. Ik zal er U in een
ander vertrek doen brengen, waar gij uit het slaan in den mortier zult
hooren, welke schim gij moet gezien hebben.
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- ‘Nom d'une bombe!’ riep Louis, ‘on y sera, mon enfant, on y sera!’
Duid mij niet euvel dat ik zulks aan U verzoek. Dezelfde vertooning met
Deleur zou geen afdoend bewijs zijn, zou aan afspraak doen denken,
hetgeen met U onmogelijk is.
- ‘Quelle femme!’ zei Louis met een traan in 't oog.
- ‘Post scriptum,’ vervolgde Deleur.
Hoe ik dit schrijven aan uw adres zal doen geworden weet ik niet; ik reken
op eene kleine krijgslist. In elk geval, handel geheel en al naar zijn inhoud.
Voorloopig dank, ik reken op U!
- ‘Quelle femme, quelle femme!’ herhaalde Everhard. En terwijl hij Frans de hand
reikte: ‘Als ik zoo'n wijfje kon krijgen, dan... dan... nom de toutes les bombes!... dan
wilde ik ook nog wel trouwen! Of ik er wezen zal!’
Ook Frans pinkte een traan uit 't oog.
- ‘Anna, Anna! heerlijk meisje!’ riep hij. ‘Zeg Louis, zal ik zoo'n vrouwtje ooit
genoeg kunnen beminnen?’
Louis zag hem eerst eenige oogenblikken zwijgend aan, dan nam hij hem fluks
onder den arm en troonde hem mee, terwijl hij sprak:
- ‘Allons boire un coup, morbleu!’
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V.
Des anderen daags, omstreeks half zes, was de gezamenlijke geestelijkheid der
parochie in de tuinkamer op den Eenhoorn vergaderd. In 't midden voor de groote
ronde tafel zat de deken, aan zijn rechterhand de heer Flikker en daarnaast Van der
Meulen, aan zijn linker de heer Grootevuist en tante Berbke.
Op het ernstig gelaat van den heer Flikker was het volle besef zijner waardigheid
te lezen; de deken wierp gedurig de blikken om zich heen en knipoogde, als iemand
die in spannende verwachting verkeert; het gelaat van den heer Grootevuist straalde
van opgetogenheid en er lag iets kalms en geruststellends in de wijze waarop hij af
en toe de lippen lekte. Berbke prevelde nu en dan een schietgebedje.
- ‘Wie had ooit gedacht, Mijnheer de deken, dat zoo iets in onze familie moest
plaats grijpen!’ zuchtte Van der Meulen.
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- ‘Ongehoord!... ongehoord!...’ mompelde Tentje, ‘met geen pen te beschrijven!...’
- ‘'t Had erger kunnen wezen, vriend!’ troostte de deken, ‘er zijn wel vreeselijker
gevallen geweest... De Heer is met u op zichtbare wijze...’
Toen Anna in een zwart zijden japon met langen sleep binnentrad, heerschte een
oogenblik van plechtige stilte; aller oogen bleven op haar gevestigd. Er lag iets
indrukwekkends in hare verschijning. Zij droeg het hoofd fier omhoog en haar
loshangend blond haar golfde naar achter. Haar schoon gelaat was marmerbleek,
slechts een licht blosje op hare wangen getuigde van innerlijken strijd. Haar blik was
kalm en helder, haar gang langzaam en afgemeten. Zij bleef rechtop staan bij den
stoel, dien de deken haar aanbood.
Eindelijk verbrak deze het stilzwijgen. Verlegen, blozend als eene kers vroeg hij:
- ‘Gij wenschtet ons eenige gewichtige mededeelingen te doen, mijn kind?’
- ‘Ja, Mijnheer de deken,’ sprak Anna op plechtigen toon, zonder dat hare stem
de minste aandoening verried, ‘zeer gewichtige mededeelingen. Zij kunnen echter
kort zijn. Ik wensch mij te bekeeren, ik wensch terug te treden in den schoot der
heilige Kerk, ik wensch bevrijd te worden van het juk des duivels!...’
- ‘Mijn kind, mijn kind!’ snikte Van der Meulen.

Emile Seipgens, Uit Limburg

119
- ‘Ik behoor tot de bezetenen,’ ging Anna voort, ‘even als Gabriel Vogel, ik heb de
macht om geesten te laten verschijnen, als hij!’
De schrik, die zich uitdrukte op het gelaat der gasten van Belsazar toen de
onzichtbare hand het Mene, Thekel, Phares aan den wand schreef, kon niet grooter
zijn dan die, welke thans in aller oogen te lezen stond. Tentje sloeg een kruis, Van
der Meulen bedekte zijn gelaat met beide handen en de geestelijke heeren zagen
elkander aan. Alleen de deken hield zijn waardigheid op en waagde een aanval tegen
de bezetene.
- ‘Ziedaar dan de vruchten der opvoeding, die uw oom u gaf, uw oom Arnold, die
een vrijdenker was!’ sprak hij. 't Was alles wat hem overbleef van een zedepreek,
die hij te voren bedacht had.
- ‘Onmogelijk!’ riep Flikker, ‘onmogelijk!... ik ken haar, ik, haar biechtvader, haar
zielverzorger!... zij ijlt, zij bedriegt zich, zij is krankzinnig!...’
- ‘In 't minste niet,’ antwoordde Anna even bedaard, ‘ik weet zeer goed wat ik zeg
en ik ben zeker van mijne kunst!’
- ‘Afgrijselijk!’ mompelde de deken.
- ‘Zoudt gij dan uw oom, uw oom Arnold kunnen doen terugkeeren?’ schreeuwde
Grootevuist woedend.
- ‘Zeer zeker,’ antwoordde Anna, ‘ik kan, even als Vogel, de zielen der
afgestorvenen doen terugkeeren door middel van het geluid!...’
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Bij deze tweede, stellige verklaring sloeg de deken een groot kruis in de lucht en
riep:
- ‘Exorciso te in nomine Patris et...’
- ‘Niet alzoo, Mijnheer de deken!’ sprak Anna hem toe met een tegenhoudend
gebaar der hand, ‘u hebt hier met een eigenaardig soort van booze geesten te doen.
Hij, die in mij woont, wijkt alleen voor de bezwering van een priester, die mij aan 't
werk heeft gezien. Evenzoo bij Vogel. Zoolang gij dus niet weet op welke wijze wij
evoceeren en eene verschijning hebt bijgewoond, zijt gij machteloos!...’
- ‘En hoe gaat gij dan te werk?’ vroeg Grootevuist in heiligen ijver.
- ‘Dat wilde ik u juist toonen, Mijne Heeren!’ antwoordde Anna. ‘U heeft gevraagd
of ik oom Arnold kon laten terugkeeren - ik ga hem laten verschijnen!’
- ‘God en alle Heiligen, staat ons bij!’ gilde Tentje.
- ‘Anna! Anna!...’ smeekte Van der Meulen.
- ‘Wees gerust vader!’ sprak Anna altijd even kalm, ‘'t geschiedt immers alleen
om aan deze heeren de macht te geven mij te verlossen.’ En dan zich tot de
geestelijken wendend: ‘Wie van u zal zich naar 't salon begeven, waar ik hem den
geest zal zenden?...’
Flikker en Grootevuist keken elkander starend aan. De deken knipoogde. Eindelijk
riep Grootevuist:
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- ‘Maar... dat zou eene godslastering zijn!...’
- ‘Zoo hebt u het straks niet genoemd, Mijnheer kapelaan,’ sprak Anna; doch dan
boog ze 't hoofd en vervolgde op zachteren toon: ‘vergeef mij, indien ik mij zulke
aanmerkingen veroorloof, het is de booze die uit mij spreekt. Misschien vergis ik
me ook. Waarschijnlijk vertoonen de geesten zich niet aan mannen, die een heilig
leven leiden en een rein geweten bezitten, zooals gij. Belzebub heeft deze
verschijningen bijzonder berekend voor de leden der Société dramatique, waaraan
zij zich dan ook het liefst manifesteeren. Daarom heb ik reeds voor ik hier kwam,
een der levenden bezworen hier te verschijnen...’
- ‘Een der levenden?’ vroeg de deken.
- ‘Ja,’ antwoordde Anna, ‘een lid van het goddelooze gezelschap in de Paddestraat.
Zietdaar,’ zeide zij terwijl zij door de openstaande deur naar den ingang over 't
bruggetje wees, ‘hij komt reeds!’
Op hetzelfde oogenblik werd er gebeld aan de ijzeren poort. Allen wierpen angstige
blikken derwaarts. Een rijtuig hield stil voor den ingang, de koetsier opende 't portier
en Louis Everhard stapte er uit.
- ‘Laat mijnheer in den salon,’ beval Anna aan Reinier, die door den tuin ging om
te ontvangen.
Toen Van der Meulen Louis Everhard den Eenhoorn had zien binnentreden, was
er een vale doodskleur op zijn gelaat gekomen, zijn wijd geopende
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oogen bleven zijn dochter angstig en tevens smeekend aanzien en zijn mond stond
open, doch 't was of hij 't spraakvermogen verloren had. Tentje, die opgestaan was
om beter te kunnen zien, stond als aan den grond gekluisterd. Niemand sprak.
- ‘Welnu, Mijnheer de deken,’ begon Anna, toen Reinier den aangekomene in 't
salon gelaten en zich verwijderd had, ‘mijnheer Grootevuist heeft gewenscht dat
mijn oom Arnold zou verschijnen - ik ga hem evoceeren!’
- ‘Anna! Anna! gij zult niet!...’ riep haar vader.
- ‘Laat mij begaan, vader! Oom Arnold zal mijn bevrijder, mijn verlosser zijn!...
Of liever, neen!’ vervolgde zij, ‘vrees niets!’ en zij reikte haar vader de hand, ‘ik kan
evenmin iets bovennatuurlijks verrichten als Gabriel Vogel, doch ik ga aan deze
heeren toonen, hoe de komedianten komedie spelen onder zich!’
Ras keerde zij zich om, greep den zwaren stamper uit den mortier en sloeg een
enkelen slag tegen den metalen wand, dat het over den heelen Eenhoorn dreunde.
- ‘Dat was de A!’ zeide zij, ‘en telt nu maar mee Mijne Heeren! tot aan de R!...
A, B, C, D...’ en bij elke letter gaf zij een slag in den mortier. ‘Nu de N!’ vervolgde
zij en de slagen daverden rasser op elkander, ‘en de O, en de L, en de D!...’
Op hetzelfde oogenblik stormde Louis door den tuin binnen, en riep met ernstig
gelaat:
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- ‘Mejuffrouw, de schim van uw oom Arnold wacht u in 't salon!...’
Doch Anna, met een glimlach, had hem reeds bij de hand gevat en zeide:
- ‘Ik dank u, Mijnheer Everhard. Nog verder komedie spelen is overbodig. Deze
heeren weten thans dat de geestverschijningen in de Paddestraat slechts een grap
waren.’
- ‘Zeer goed... zeer goed... fijn verzonnen... ik maak de heeren mijn compliment...’
zei Flikker met een vriendelijk lachje en eene ootmoedige beweging van het hoofd.
- ‘En daarom moest men ons hier laten komen?’ riep de deken, rood als eene kers,
doch deze maal van toorn.
- ‘Om ons, en in ons den heiligen godsdienst te bespotten?’ schreeuwde Grootevuist
woedend.
- ‘Ongehoord!... ongehoord!... met geen pen te beschrijven...’ mompelde Tentje.
- ‘Anna, Anna!’ sprak Van der Meulen, die in tegenwoordigheid van Everhard
zijne waardigheid wilde behouden, ‘waarom mij niet vroeger gezegd...’
- ‘Zoudt gij mij geloofd hebben, vader, nadat deze heeren geen twijfel bij u hadden
overgelaten? En overigens ook om deze heeren te straffen, die zich niet ontzagen het
geluk van Frans en van mij op het spel te zetten om hun doel te bereiken: de
verdachtmaking der Société dramatique bij de
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domme menigte. Zij mogen thans voortaan leeraren dat er geen geesten en spoken
bestaan... En nu, vader,’ ging Anna voort, ‘wees zoo goed Reinier onmiddellijk
stadswaarts te zenden om Deleur te halen - mogelijk wenschen de geestelijke heeren
van deze gelegenheid gebruik te maken om den Eenhoorn te verlaten...’
- ‘Voor Deleur heb ik gezorgd!’ riep Everhard en spoedde naar 't rijtuig dat nog
steeds voor den ingang wachtte.
Een oogenblik later lagen Frans en Anna in elkanders armen, en verlieten de
geestelijke heeren den Eenhoorn.
Toen zij alleen gebleven waren, zeide Anna:
- ‘Mijnheer Everhard, uw gezelschap heeft wel lichtzinnig gehandeld en Frans en
ik hebben er voor geboet. Ook gij zult er u een kleine vernedering niet voor kunnen
ontzeggen.’
Dan vatte zij hem bij de hand, leidde hem naar haar vader die nog altijd sprakeloos
met Tentje in de tuinkamer was gebleven en zeide:
- ‘Vader, mijnheer Everhard wenscht van ganscher harte een einde te maken aan
uwe oude veete...’
Toen legde zij de handen der beide erfvijanden in elkander en lachte:
- ‘Zoo hebben de spookverschijningen in de Dramatiek toch ook iets goeds
uitgericht!...’
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Drie maanden later werd er bruiloft gevierd in de ruime vertrekken van den Zwarten
Arend op de Graanmarkt. Ook de geestelijke heeren waren onder de gasten, ten
minste de deken en de kapelaan Flikker - deze had er den deken niet zonder moeite
toe kunnen bewegen, doch de heer Grootevuist was onverbiddelijk geweest. Berbke
en Van der Meulen waren de geestelijke heeren zelve gaan verzoeken. En ook Louis
Everhard was onder de gasten en betuigde bij ieder glas dat hij ledigde, dat de wijnen
uit de kelders van den ‘Aigle noir’ uitstekend waren, en trok op 't laatst menigmaal
een lijntje met den deken, die er ook thans zoo rood als een kers uitzag, doch deze
maal van diezelfde wijnen uit de kelders van den ‘Aigle noir.’
En op 't dessert verschenen eenige leden der Société dramatique en overreikten
Anna het diploma als eerelid van 't gezelschap. Vogel, die 't woord voerde, voegde
er een uitgehold sleutelbeen bij, waaruit hij beweerde dat allerlei kon te voorschijn
getooverd worden, ‘een groot geleerde had er zelfs paarlen van zorg en angst uit te
voorschijn gehaald, die in een hachelijk oogenblik zijn voorhoofd moesten versieren.’
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En toen voor de deur 't rijtuig stond, dat het jonge, paar naar het naastbij gelegen
spoorwegstation zou voeren om de huwelijksreis te beginnen, en Frans nog eens in
stilte zijn vrienden de hand drukte ten afscheid, kon Louis niet nalaten hem toe te
fluisteren:
- ‘Nu geloof ik, quarante millions de bombes, dat er nooit een bruiloft gevierd
werd, waarbij zooveel komedianten tegenwoordig waren!’
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De heeren Von Wiedenholt.
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De heeren Von Wiedenholt.
Een goed half uur van de stad ligt het dorp.
Een enkele lange straat, dubbele rij van alleen liggende huizen, de meeste met den
spitsen zijgevel naar den breeden grintweg en een mestvaalt voor de deur; enkele
met riet, andere met roode pannen gedekt; alle van bruine baksteenen of leem, slecht
geverfd en onderhouden, met uitzondering der witgekalkte pastorij naast de
onbeduidende kerk, ziedaar wat men het dorp noemt. Als ge 't dorp uitgaat, dan vindt
ge heel aan 't eind, aan uw linkerhand, een paar honderd schreden van 't laatste huis
verwijderd, een gebouw, dat ge onmiddellijk herkent voor 't verblijf eener familie
uit den lageren adelstand in de vorige eeuw.
Langs den kleiweg - buiten het dorp ligt geen grint meer - staan een twaalftal hoog
opgeschoten populieren; daarnaast ligt een breede sloot vol
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licht- en donkergroene wierplanten, met groote bladen van drijvende waterleliën er
tusschen, waaruit des zomers hier en daar een groote, witte bloemkelk omhoog schiet;
achter de sloot, door een grasveld er van gescheiden, verrijst het gebouw, welks
voorkant slechts uit een langen, tamelijk hoogen, blinden muur bestaat.
Treedt ge echter langs de verweerde en verbrokkelde leeuwen van mergelsteen,
die met den rechterpoot een blazoen houden dat de tijd heeft uitgewischt, de breede
poort binnen, dan bevindt ge u op een vierkante binnenplaats, die er wel eigenaardig
uitziet.
Dat de lange, lage boerenwoning met haar hoog dak, aan uwe linkerhand, bewoond
is - al vindt ge de deur ook gesloten zooals thans - ziet ge onmiddellijk aan de witte
gordijntjes achter de kleine vensterruiten, en aan de kippen en eenden, die, kakelend
en snaterend iets verder op de mestvaalt of aan den waterpoel de graankorrels
wegpikken; en dat de stallen daarachter goed bevolkt zijn, merkt ge aan 't geloei en
't geblaat, dat zich soms van dien kant laat hooren.
Geheel anders ziet het er aan uw rechterhand uit. Hier een groot, log gebouw, doch
geen spoor van leven. 't Is zelfs of de kippen en eenden de beide langwerpig vierkante
grasperken vermijden, die zich voor dat gebouw uitstrekken, en de zonnewijzer op
zijn marmeren kolom, tusschen de grasperken,
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bezit nog wel overblijfselen van vergulde romeinsche cijfers op zijn breeden cirkel,
maar de wijzer, waarvan de schaduw den tijd moest vermelden, is spoorloos
verdwenen.
De huizing zelve, die uit twee verdiepingen bestaat, is van donkerroode baksteenen
opgetrokken en met grijsblauwe leien gedekt; de breede, logge deur en de hooge
ramen zijn in zware lijsten van Namenschen steen gevat; ook het bordes, dat van
weerszijden met trappen naar de deur leidt, is van denzelfden steen, en de zware
leuning met de gekrulde versierselen van geslagen ijzer getuigt nog van vroegere
pracht en weelde. Maar het stukadoorswerk in rococo-stijl, dat het frontispice boven
den gevel versierde is verweerd en weggevallen, even als het houten snijwerk dat de
paneelen der eens groen geverfde deur omgaf; het gras schiet weelderig tusschen de
zware treden der trappen van het bordes omhoog, het loofwerk der ijzeren ornamenten
is door den roest aangetast en gedeeltelijk afgeknaagd, de geelgroene mosplant
woekert langzaam over de vensterkozijnen, de zon en de tijd hebben in de
groenachtige, niet al te groote glasruiten allerlei gouden kleuren gebrand en zelfs
werd hier en daar een gebroken glasruit door een ruw houten plankje vervangen.
Een soort van bergplaats - mogelijk vroeger wel voor de karossen en kalessen,
thans voor de ploegen en akkergereedschappen van baas Jansen, links,
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- van voren open, met een afdak op vierkante pijlers eveneens van baksteenen, zonder
eenig versiersel, doch, zooals ge ziet, van binnen eenmaal gepleisterd en wit gekalkt,
sluit den achtergrond af, maar gunt u, naast de stallingen der boerenwoning, een
ruimen blik in den weelderigen boomgaard daarachter.
In den hoek, gevormd door het voormalige koetshuis en de adellijke woning,
verrijst tot even boven den nok van het dak der laatste, een vierkant torentje, eveneens
met blauwe leien gedekt en versierd met een weerhaan, die zich nog slechts enkele
malen, te midden van storm en orkaan, draait en daarbij krassend laat hooren. De
vensterraampjes zijn geheel en al uit de kleine vierkante openingen verdwenen, die,
tegen den avond, vrijen in- en uitgang aan eenige vleermuizen verleenen; en boer
Jansen herinnert zich wel dat er op den zolder van 't ‘huis’ nog een groote bos sleutels
hangt, maar of de poort van het torentje met een dier sleutels kan geopend worden,
weet hij niet - er is immers ook niets anders in te zien dan een gemetselde trap naar
denzelfden zolder, dien men binnen in het ‘huis’ bereiken kan.
Het torentje heeft dan ook nooit tot iets anders gediend dan om te bewijzen dat de
stichter van den Huize ‘Remmersloo-Wiedenholt’ tot den adelstand behoorde en om
aan 't geheel in de wandeling den naam van ‘het Torentje’ te bezorgen, welken
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naam zelfs de latere bezitters bezigden, nadat zij, even als het gewone gros der
menschen, tot de overtuiging gekomen waren dat Remmersloo-Wiedenholt toch wel
wat lang was voor het dagelijksch gebruik.
Tegen het einde der vorige eeuw was ‘het Torentje’ bij erfenis aan een zijtak der
familie Remmersloo overgegaan, en werd omstreeks 1850 bewoond door de douairière
von Wiedenholt-de Lancelé, die men in 't dorp gewoon was ‘de genädige vrouw’ te
noemen.
Mevrouw von Wiedenholt had twee zoons, Ferdinand, die ruim elf en Arthur, die
bijna tien jaar oud was. Haar gemaal, ongeveer één jaar na de geboorte van zijn
jongste spruit gestorven, was een eigenaardig man geweest. De landbouw en de
veeteelt, dat was zijn liefhebberij, 't bebouwen en ontginnen der eigendommen, die
bij 't Torentje behoorden, zijn onafgebroken studie geweest! Twintig jaar ouder dan
zijn vrouw, niet zeer spraakzaam, 't hoofd altijd vol zorgen en muizenissen, was hij
echter een teeder echtgenoot en als een tweede vader voor haar geweest. Zijn kinderen
beminde hij met diepgevoelde liefde, al uitte die zich ook zelden anders dan in den
glimlach, waarmede hij ze gadesloeg als ze 's avonds speelden op moeders schoot.
Over dag gunden zijn bezigheden hem geen tijd voor vrouw en kinderen, want zaaien
en maaien,
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ploegen en oogsten, alles geschiedde onder 's meesters oog. In den winter ging hij
op de jacht, sliep in den ouden leunstoel naast de kachel, of las werken over landbouw
en veeteelt.
Overgroot waren zijne bezittingen niet, maar 't was een lust om te zien hoe hij
alles geregeld had en hoe zijn oogst gedijde. De oud-burgemeester Mersseman, die
in 't heele dorp voor een geleerde gold, zei dan ook onveranderlijk als er sprake was
van den heer von Wiedenholt: ‘Jao! ôze baron - dè 's 'ne vocativus!’ waaruit de boeren
begrepen dat de alzoo geroemde een ongeëvenaarde knapheid in de kunst van akkeren
en bouwen moest bezitten. - ‘Evel ouch 'ne groviaan!’ liet soms de een of ander er
op volgen. En inderdaad, 't heele dorp had achting en ontzag voor den baron, doch
tevens werd hij wegens zijn grofheid en opvliegendheid door iedereen gevreesd. Hij
was een tiran in 't klein. Wee den dorpeling, die de doornheg om tuin en boomgaard
ongeschoren liet, of ploeg en egge aan den regen blootstelde - de baron ging
grommend en razend regelrecht over diens erf de huisdeur binnen, haalde den nalatige
of diens onderhoorigen te voorschijn, schold hen voor luiaards en ‘niksnutzers’ uit
en zoo hij niet zelf, tot groote schande van den boer, de boomschaar van den wand
greep en een goed eind der haag eigenhandig snoeide, dan verwijderde hij zich toch
zeker met gebalde vuist terwijl hij riep: ‘Laot mich nog ens door
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't dörp gaon det ich mich ergere mot euver dine smeerige boel, du voelik!’ - en de
moeders waren zoo gewoon, op zoo onzachte wijze door hem onderhouden te worden
over 't gebrek aan propreteit bij hunne lieve kleinen, dat ze Peterke en Mieke al
toeriepen, als ze hem slechts in de verte zagen aankomen: ‘Wichter, komt hie, det
ich uch de naas1) poets, dao kumt de baron!’
Toen de ‘genädige vrouw’ weduwe werd, was 't haar eerst alsof haar steun, haar
leider haar ontvallen was - later echter ook of ze van een grooten last bevrijd was.
Niettegenstaande dit gevoel bleef ze haren gemaal in 't diepst van haar hart beminnen
en hoogachten en wijdde nu haar heele liefde aan haar beide zoons. De oude
meesterknecht Jansen, de vader van den tegenwoordigen baas Jansen, links, bestierde
den akkerbouw en, al brachten de bezittingen der douairière ook niet meer juist
zooveel op als vroeger, haar inkomen was, verre van schitterend te zijn, toch meer
dan voldoende voor de eenvoudige levenswijze van haar gezin. Aan den wensch van
den baron, op zijn sterfbed geuit ‘dat de beide jongens studeeren moesten om hun
leven niet eeuwig onder het lompe boerenvolk te moeten slijten’ kon dus voldaan
worden.
De toekomstige heeren von Wiedenholt hadden

1) Neus.
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eerst in de dorpsschool gegaan, waar ze vooraan, op de eerste bank, naast mekaar
zaten. Buitendien was de oude dorpsschoolmeester elken avond naar het Torentje
gegaan om de ‘Jonkheeren’, zooals hij ze noemde, twee uur les te geven, waarvoor
hij dagelijks twee ‘schillingen’ (60 cents) en menig klein geschenk van de ‘genädige
vrouw’ genoot. Ferdinand was een sterke, stevige en wilde bengel van een jongen
geworden, met breede schouders, roode wangen en krullend haar; hij had iets plomps
maar krachtigs in al zijn bewegingen en deed niets liever dan loopen, vechten en
stoeien. Arthur was slank doch teer gebouwd, stil van aard en er lag iets droomerigs
over zijn bleek gezichtje. Ferdinand was als door de natuur aangewezen om Arthur
tegen de dorpsjeugd te verdedigen, waarmede de twee broeders in voortdurende veete
leefden. Gewoonlijk klonk het woord ‘Baron! Baron!’ hun spottend achterna.
Ferdinand draaide zich dan soms om en antwoordde:
‘Boer,
lek zoer,
lek zeut,
lek den duvel zîn peut!’1)

waarop de boerenjongens met keisteentjes en stukjes droge aarde begonnen te werpen,
totdat

1) Pooten.
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Ferdinand wild en woest tusschen den hoop rende om een paar geduchte klappen uit
te deelen.
Gewoonlijk liepen zulke tooneelen af met een beklag van de ‘genädige vrouw’
aan den schoolmeester, die dan een heelen dag woedend door de school liep en de
schuldigen met de zwaarste straffen dreigde, ‘als hij ze maar juist kende.’ Eens zelfs
was de heer pastoor in de school verschenen om de dorpsjeugd een geduchte
zedepreek te houden en, zoo hij hoopte ‘voor goed een einde te maken aan het
onbetamelijke gedrag tegenover de heeren von Wiedenholt, die werkelijk baronnen
waren, waarover niet alleen zij, de schoolknapen, maar het geheele dorp zich mocht
verheugen en gelukkig achten in 't bezit van zulke brave en goede heeren,’ enz. Hoe
zwelde Ferdinand en Arthur daarbij het hart, hoe gevoelden ze dat zij veel hooger
stonden dan hunne schoolmakkers en het overige menschdom!
En als ze 's Zondags den donkerblauwen spencer met vergulde knoopjes, de witte
broek en de lage schoentjes aan hadden! Hoe gaarne slopen zij dan naar de voorpoort,
waar een vijftiental knapen op eerbiedigen afstand verzameld waren om 't oogenblik
te bespieden waarop ze de mooi gekleede ‘Jonkheeren’ zouden te zien krijgen! O
dan hadden zij uren lang kunnen blijven staan naast den leeuw die 't blazoen tusschen
de pooten hield, om te genieten van de verwondering, die zij verwekten!
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En soms stak Ferdinand de gebalde vuist naar de schoolknapen uit terwijl hij dreigend
riep: ‘Laot er ens eine “baron” schreeuve, as-t-er durft!’
Nadat Ferdinand op zijn twaalfde jaar de eerste H. Communie gedaan had, waarbij
hij natuurlijk in de kerk de lange rij der knapen bij den optocht naar de H. Tafel
opende, zou hij zijn studiën beginnen aan 't Bisschoppelijk Collegie in de stad. De
pastoor zelf had den knaap de beginselen van 't latijn geleerd, ‘'t geen hem van groot
gemak zou wezen om de lessen te volgen en de andere studenten vooruit te komen’;
ook was Zijn Weleerwaarde zelf zijn collega in den priesterlijken stand, bij gevolg
zijn vriend, den directeur van het Collegie gaan opzoeken om hem over den jonkheer
te spreken, had Ferdinand toen weer geëxamineerd, was weer naar de stad gegaan
en had het antwoord teruggebracht, ‘dat de jonkheer was aangenomen als student.’
Mevrouw von Wiedenholt kocht een wagentje en een hit, liet het familiewapen
op het portier schilderen en stak den zoon van baas Jansen in een livreipak, bestaande
in een half afgedragen jas van den baron, zaliger gedachtenis, en een pet met zilveren
galon. Toen Ferdinand de eerste maal naar school reed, kuste zij hem, gaf hem goede
lessen en vermaningen en drukte hem vooral op het hart: ‘Bedenk steeds dat je van
goeden huize, dat je de heer von Wiedenholt bent - noblesse oblige!’
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Hoe dat alles indruk maakte op Arthur! Zijn vurigste wensch was thans maar spoedig
latijn te leeren bij mijnheer pastoor, ten einde weldra met Ferdinand te kunnen
meegaan. En als Ferdinand 's avonds vertelde hoe ver hij zijn schoolmakkers in 't
latijn vooruit was, en hoe alle jongens met verwondering zeiden: ‘Dao kumt 'et
sjeeske van de baron!’ Die Ferdinand, die thans in groote woordenboeken zocht en
een sigaar rookte, was voor Arthur een heel ander wezen geworden. Dat was niet
meer de stevige, ruwe jongen, die de boerenknapen ranselde - er was iets van een
groot mensch, van een heer over hem gekomen; alles wat hij zeide en deed, kwam
voor Arthur uit een andere omgeving, uit een betere wereld... Zóó moest hun te vroeg
gestorven papa ook wel geweest zijn - en voortaan was Ferdinand het ideaal dat
Arthur voor den geest zweefde: zóó zou hij willen worden en niet anders!
Een jaar ging om - en Arthur reed met zijn broer naar 't Collegie.
Nu begon de kennismaking met al de vrienden van Ferdinand en 't viel Arthur
onmiddellijk daarbij op, dat deze als 't ware 't middelpunt was, waarom zich al de
jongens der lagere klassen groepeerden. In tegenwoordigheid van zijn broer toonde
de oudste dan ook eerst recht dat hij nog recht wild en woest kon wezen; hij was de
ziel van elke pret, hij bepaalde of men ‘ketting’ of ‘generaal’ zou spelen,
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en alle anderen volgden gewillig. Die Ferdinand, dat was een kerel! Zonder hem,
dacht Arthur, was er geen spel, waren er geen jongens en geen Collegie!
In den beginne werkte Arthur met den grootsten ijver, die echter van lieverlede
verslapte naar mate het aantal vriendjes grooter werd en 't nieuws van de ‘studie’
afging. Dan bewezen hem de oude cahiers van zijn broer en ‘Mesjores’ de
uitstekendste diensten.
Mesjores was een kleine, bleeke jodenjongen, die eigenlijk Mozes Bickel heette.
Hoe de Israëliet in 't Bisschoppelijk Collegie kwam? Ofschoon de vader van Mozes
wist dat de instelling eene aanzienlijke subsidie uit de inkomsten der stad genoot, en
dus de schaarsche niet-katholieken niet konden geweerd worden, was hij echter met
de meeste nederigheid den directeur komen verzoeken zijn zoon als leerling toe te
laten, en de directeur had zijn verzoek met de gewone hoffelijkheid ingewilligd.
Mesjores was een der beste leerlingen en onveranderlijk nummer Één der klasse.
Maar bij 't spel stond hij alleen in een hoek te kijken, want meedoen mocht hij niet.
Een enkele maal, in de eerste dagen na zijn intrede in 't Collegie, had hij getracht
zich in 't spel te mengen, maar hij had al ras gemerkt dat hij niet sterk genoeg was
om met de anderen te wedijveren in 't loopen en stoeien, en daarbij hadden alle
jongens 't zoo geducht op hem
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gemunt gehad, en was er zooveel ransel, niet het minst van ‘den Baron’, op zijn rug
gevallen, dat de lust aan ‘ketting’ en ‘generaal’ hem voor altijd vergaan was. In de
klasse kreeg Mozes geregeld een stomp in de zij met de vuist van zijn buurman, als
de een of ander met een lastige vraag aan de beurt was; welke stomp voor 't joodje
zooveel beteekende als: ‘influisteren of een pak ransel’, waarop Mesjores
onveranderlijk 't eerste koos. Alleen aan 't einde van 't jaar, als de ‘compositions’
voor de prijsuitdeeling gemaakt werden, kwam er in 't leven van Mesjores eene
aangename verandering en veel drukte. Dan vloeiden centen, en niet zelden
silbergroschen in zijn zak voor de menigvuldige smokkelpapiertjes, die hij naast of
achter zich moest laten vallen en die door de andere jongens gretig werden opgelezen.
Dank zij de hulp van Mozes Mesjores, doorliepen de jonkheeren dan ook de zes
klassen en kon de Zeereerwaarde directeur steeds zijn tevredenheid te kennen geven
wanneer mevrouw von Wiedenholt Zijn Zeereerwaarde kwam bezoeken.
Wat de heeren von Wiedenholt, vooral in de laatste jaren, zonder de hulp van 't
joodje, doch in gezelschap van andere makkers in de ‘estaminets’ buiten de stad
geleerd hadden, was smousjassen, ‘heugen’, ‘beugelen’ en biljart spelen, natuurlijk
niet zonder het drinken van eenige glaasjes oud bier.
Op de prijsuitdeeling aan 't einde van 't zesde
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jaar, hield Ferdinand een lange redevoering in 't latijn, die voor drie kwart gedeelte
uit de pen van den directeur was gevloeid en de alumnus toen van buiten had geleerd.
Hiermede was hij klaar voor de hoogeschool. De vacantie duurde hem deze maal te
lang, en hij was overgelukkig toen hij eindelijk Mama den afscheidskus gaf en Arthur
de hand reikte, waarbij de twee broers elkander nogmaals beloofden in een uitvoerige
briefwisseling te treden.
Weldra ontving mevrouw von Wiedenholt de tijding dat haar ‘liefhebbende zoon’
gelukkig was aangekomen en in volle teugen, doch met gepaste vreugde, 't nieuwe
leven genoot. De eerste brief aan Arthur liet zich langer wachten, doch kwam eindelijk
ook. Hij was vol van ‘groen loopen’ en van allerlei ‘pret en lol’ en hield herhaaldelijk
den wensch in dat Arthur toch spoedig mocht volgen ‘want het was hier toch een
heel ander leventje dan bij die beroerde papen in 't Collegie.’ 't Eenige wat er over
studeeren in stond, was vervat in 't postscriptum: ‘Leg je toch goed toe op 't latijn,
beste jongen, want daarvan wordt hier drommels veel verlangd, meer dan we aan 't
Collegie te slikken krijgen.’ Arthur vond die aanbeveling nog al vreemd en
zorgwekkend en werkte wat hij kon. Reeds in zijn tweeden brief meldde Ferdinand
dat hij voortaan niet meer zoo vaak zou schrijven want ‘hij werkte druk voor zijn
klein mathesis.’ Het klein mathesis lukte echter niet op den bepaalden tijd in December
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doch eerst in Juni daaropvolgende, 't geen de reden was dat Ferdinand de kersdagen
niet op het Torentje was komen doorbrengen maar in de academiestad was blijven
blokken.
De groote vacantie echter bracht hem op den huize Remmersloo - Wiedenholt
terug. Zijn aankomst was voor de douairière en voor Arthur een waar feest. Mevrouw
von Wiedenholt weende van vreugde en Arthur nog meer van opgetogenheid over
den eleganten student in 't losse pak naar de laatste mode, die haast geen Limburgsch
plat meer sprak, maar ‘drommels zuiver Hollandsch praatte’ en 't haar zoo netjes had
zitten, en naar de Hemel weet welke parfumerie riekte, en die toch zijn broer was,
en al één examen achter den rug had. En de Muzenzoon?... ja, nou! hij zou zich in 't
‘beroerde nest’ niet zijn komen vervelen, als 't niet was om Mama te bezoeken en
zijn broer te halen.
- ‘Maar vooral geen kleeren meer laten maken in dit apenland, beste jongen! We
zullen je daarachter wel adoniseeren!’
En 't volgend jaar ging Arthur mee met zijn broer.
In de academiestad betrokken ze samen dezelfde ‘kast’. Dat was me daar een ander
leventje! Laat opstaan, koffie drinken, om vier uur borrelen op de ‘kroeg’, kennissen
maken, om zes uur dineeren aan den joligen studentendisch, 's avonds ‘fuiven’ bij
X of Z, laat in den nacht thuis komen, bellen
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moeren en standjes maken met de klabakken! Alles afgewisseld door rijtoeren in
open rijtuigen, spelevaren en roeien, en pleziertochtjes naar de residentie! Daarbij
moest Arthur ‘groen loopen’ allerlei dwaze dingen doen, zingen zonder dat de natuur
hem met eenig muzikaal gehoor had bedeeld, hoogdravende Hollandsche verzen
stante pede in Limburgsch plat vertalen en reciteeren, en - vervaarlijke hoeveelheden
wijn verorberen.
Zoo kwamen en gingen de dagen!
Onmiddellijk na den groentijd begon Arthur te studeeren voor 't klein mathesis.
Ook Ferdinand nam een aanloopje doch kon 't niet van zich verkrijgen meer dan één
uur over zijn boeken te liggen.
Eens, dat ze samen zaten te werken, brak de jongste 't stilzwijgen.
- ‘Is 't jou ook zoo opgevallen dat we hier met heel andere lui te doen hebben?’
zei hij. ‘Wij Limburgers zijn in alles ten achteren. Die vervloekte Hollanders zijn
heel anders opgevoed en daarbij veel beter ontwikkeld. Tot onze tongval toe is
belachelijk aan ons!’
- ‘Dat heeft mij in den beginne ook zoo razend gehinderd,’ antwoordde de oudste.
‘Maar in één opzicht zijn wij hun baas; drinken - dat kunnen ze niet zooals wij!
Zuipen, jongen, dat imponeert hun!’
Dien avond werd Arthur smoordronken ‘als lijk’ op een ladder thuis gebracht.
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In die dagen gebeurde nog een merkwaardig feit.
Op een avond, - ongeveer een maand na Arthurs aankomst - moest de gastheer bij
wien de vroolijke bende toevallig was binnengevallen, tegen elf uur met een grappig
gezicht verklaren dat zijn geheele voorraad wijn ad patres was. ‘Dan naar mijn kast!’
riepen onmiddellijk twee of drie stemmen, en in een oogwenk was 't huis ledig, waar
niets dan lijken waren.
't Was doodstil en donker in de breede straten; en of de stilte en de duisternis de
jonge lieden ernstiger stemden - verstomd was hun luidruchtige kout en hun vroolijk
gelach van zoo even. Slechts hun losse tred weerklonk regelmatig door de karig
verlichte ruimte.
Lang duurde hun zwijgen echter niet. Juist bij 't inslaan der naaste straat had er
eene ontmoeting plaats, die hunne vroolijkheid en hunne lachspieren in beweging
bracht. Een jong ventje, klein van gestalte, rad ter been en vlug in al zijne bewegingen,
met een stapel boeken onder den arm, liep hun in 't net. Blijkbaar een aankomend
student.... een groen!
- ‘Mesjores, Mesjores!’ gilden Ferdinand en Arthur als uit een mond.
- ‘Wat wille jelui van me?’ antwoordde Mozes Bickel bedeesd en verlegen, doch
met een blik die van verontwaardiging gloeide. Daarbij ging hij met den rug tegen
den muur staan - het eenigst middel om niet veel slagen en stooten te krijgen, zoo-
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als vroeger, dacht hij - want aan ontkomen viel niet te denken.
- ‘Mesjores! Mesjores! Wie is Mesjores?’ schreeuwde de heele troep.
- ‘Een kennis van ons, een Limburger,’ antwoordde Ferdinand, ‘maar een
Limburger die niet zuipen kan!’
- ‘Mozes Bickel, bijgenaamd Mesjores,’ schaterde Arthur.
- ‘O wai geschrieën, o wai geschrieën!’ brulde het koor.
- ‘En wat kom je hier doen?’ vroeg er een.
- ‘Wat de heeren hier ook doen: studeeren!’ antwoordde Mozes.
Studeeren! - een algemeene schaterlach.
- ‘En waar woon je?’
- ‘Kom, wat raakt 'et de heeren?’ waagde 't joodje.
- ‘Antwoorden, Mesjores! antwoorden, beste jongen!’ dreigde Ferdinand en ging,
met den rug tegen den muur, vlak naast hem staan.
Mozes dacht aan de stompen met de vuist in de zij.
- ‘Op de Stille Houtmarkt,’ zei hij nauwelijks hoorbaar.
- ‘Waarom niet liever op 't Bagijnen-kerkhof?’ schertste er een.
- ‘En waar kom je nou van daan?’
- ‘Van een vriend... we repeteeren samen..’
- ‘En wie laat je studeeren?’ vroeg Ferdinand.
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- ‘Ik maak er me geen schande uit dat m'n vader geen geld heeft. Een paar rijke heeren
in Amsterdam.’
- ‘Zoo. Dan ben je zeker een varkentje?’
- ‘Een joden-varkentje!’ schertste de ander van straks.
Mozes Bickel scheen niet te begrijpen.
- ‘Waar hebje gedurende den groentijd gezeten?’ vroeg Arthur met zekeren trots.
- ‘Ik ben pas later aangekomen en afzonderlijk geinaugureerd.’
- ‘Ben je dan lid van 't corps? Ik heb je nooit gezien.’
- ‘Ik heb er tien gulden voor over gehad, om op de leeskamer te komen,’ zei Mozes.
- ‘Kom je dan op de kroeg?’
- ‘Elken morgen om elf uur.’
- ‘Drommels! je bent matineus. Wanneer ben je dan ontgroend?’
- ‘De vorige week.’
- ‘Waarom ben je me geen groen-visite komen maken?’ vroeg Ferdinand met
komischen ernst.
Mozes zweeg.
- ‘Antwoorden, Mesjores!’ beval Ferdinand, terwijl hij zich lijf aan lijf tegen Mozes
drong.
- ‘Ik wilde hier onbekend blijven,’ zei Mozes zoo zacht mogelijk.
- ‘Je was zeker bang om hier ook Mesjores genoemd te worden?’ spotte Arthur.
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- ‘Mesjores! Mesjores!’ brulde het koor.
- ‘Pro poenitet’, schreeuwde Ferdinand terwijl hij de hand plechtig vooruitstak,
‘pro poenitet veroordeel ik u mij de verzuimde groen-visite onmiddellijk te brengen!
heden avond nog!... op de kast van dien meneer, waarheen wij ons begeven... Volg
ons gewillig of ik zal mijn sbirren bevelen...’
- ‘Voorwaarts, Mesjores! pro poenitet!’ gilde het koor der bereidwillige sbirren.
En hortend en stootend ging het voorwaarts. Of Mozes Bickel wilde of niet - mee
moest hij.
Toen hij den volgenden morgen in zijn alkoof op de Stille Houtmarkt ontwaakte,
wist hij in 't eerste oogenblik niet waar hij zich bevond. De kleine houten tafel van
zijn studeerkamertje stond op haar vier pooten boven zijn hoofd, de drie biezen
stoelen lagen dwars over zijn beenen en het geraamte, dat zijn voorganger de medicus
voorloopig had laten staan, naast hem onder de dekens. 't Eenige wat hij zich
herinneren kon was dat hij eerst had moeten meegaan naar een kast, die er zoo flink
uitzag als hij er nog geen gezien had, dat hij een bijzonder groot glas vol wijn pro
poenitet in eens had moeten leeg drinken, dat toen alle heeren vriendschap met hem
gedronken hadden, dat men hem geblinddoekt naar verschillende andere kasten geleid
had, dat hij overal op nieuw had moeten klinken en drinken, dat er veel gesproken
en getoost was en dat er een student bij was geweest die bij zijn
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ouwe lui woonde, want dat die hem aan zijn drie zusters en twee nichtjes had
voorgesteld, waarop 't weer verder gegaan was, totdat hij eindelijk geweigerd had
nog een enkel glas aan de lippen te zetten; waarop alle heeren zoo boos geworden
waren dat er groote standjes gekomen waren, en dat hij weer met iedereen, stuk voor
stuk, vriendschap had moeten drinken. Verder wist hij niets meer.
Sinds dien tijd werd Mozes Bickel, althans des avonds, onzichtbaar, en daar de
heeren von Wiedenholt niet deden aan ‘collegie loopen’ verloren zij Mesjores geheel
en al uit het oog.
Ja, studeeren en collegie loopen! Niemand dacht er minder om dan de heeren von
Wiedenholt. Arthur's klein mathesis lukte niet in December, doch eerst in Juni, ‘met
een streep’ even als dat van Ferdinand. Tot een verder examen bracht het geen van
beiden. Het studentenleven was voor hen slechts eene aaneenschakeling van
genoegens en uitspattingen, die echter ook van lieverlede alledaagsch en vervelend
werden, naar mate zij de bekoorlijkheid van 't nieuwe verloren.
Och, als Ferdinand en Arthur de hand op 't hart hadden moeten leggen, dan hadden
ze moeten bekennen, dat hun diepste studie bestond in het opstellen hunner brieven
aan hun goede moeder, die ze toch zonder handtastelijke onwaarheden moesten
vertellen dat ze hun brood niet geheel en al in
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ledigheid aten. De douairière kon dan ook onveranderlijk aan den heer pastoor
mededeelen, als Zijn Weleerwaarde er naar vroeg, ‘dat de jonkheeren het uitstekend
maakten, al kostte het studentenleven ook schatten van geld, maar, que voulez-vous,
mijnheer pastoor, noblesse oblige!’
Waarbij de Weleerwaarde heer pastoor moest berusten.
Zoo vervlogen er bijna drie jaar, toen een onverwachte tijding voor goed een einde
maakte aan hun weelderig studentenleven. Er kwam een brief van 't Torentje, doch
niet van moeders hand. Mevrouw von Wiedenholt was ernstig ziek en de beide zoons
werden onmiddellijk naar huis geroepen. Ach, wie had er aan ziek zijn en sterven
gedacht, te midden van al die braspartijen en pleiziertochtjes!
Toen de heeren von Wiedenholt 's avonds laat op het Torentje aankwamen, vonden
zij de zieke zoo zwak, dat niemand, ook haar zoons niet, dien avond mocht worden
toegelaten. Eerst den volgenden morgen, na de komst van den dokter, werd het
Ferdinand en Arthur vergund hun moeder te zien - het bezoek, helaas, zou tevens
dienen om voor eeuwig van haar afscheid te nemen. De douairière kon slechts haar
zoons aan 't hart drukken en met zwakke stem herhalen:
- ‘Vergeet nooit dat gij de heeren von Wiedenholt zijt... noblesse oblige..’
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Toen hun goede moeder dood was, voelden Ferdinand en Arthur eerst recht hoe
onbeschrijfelijk lief zij haar hadden gehad; hun diepe droefheid uitte zich in dikke
tranen, beide knapen omhelsden elkander en Arthur bleef lang in Ferdinands armen
liggen terwijl hij riep:
- ‘Nu hebben wij niets meer!... Nu is ons alles ontnomen!... nu blijven wij nog
slechts voor elkander!’
Eenige dagen na de begrafenis telden de heeren von Wiedenholt hunne bezittingen
en inkomsten. Groot was hunne verbazing en verslagenheid toen ze tot de ontdekking
kwamen dat er, na afbetaling hunner vrij aanzienlijke schulden in de academiestad,
slechts een onbeduidend inkomen overschoot. De heeren hadden jaarlijks driemaal
zooveel verbrast als het Torentje in Limburg opbracht. Daarbij waren de laatste jaren
voor den landbouw niet gunstig geweest en de douairière had steeds haar goed met
nieuwe hypotheken moeten belasten. Aan verder studeeren, vooral op den voet zooals
de jonkheeren zulks gewoon waren, viel niet te denken; wat er overbleef was even
toereikend om aan de behoeften van beiden te voldoen, indien ze zeer zuinig het
kasteeltje van 't Limburgsch dorp bleven bewonen.
Ach, hadden ze thans 't grootste gedeelte van hun studie en de lastige examens
achter zich gehad! Doch nu?... zouden ze als onvermogenden naar de academie
terugkeeren, hun oude lustige vrienden
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vaarwel zeggen, aan 't blokken gaan en 't verzuimde weer inhalen? Brr! elk van hen
huiverde bij die gedachte en voelde wel dat hém de noodige kracht daartoe ontbrak.
Er moest hand aan werk geslagen worden, zoo overlegden zij, om de opbrengst
van het Torentje te doen vermeerderen, en daarom moest een van beiden zich met
akkerbouw en administratie belasten en natuurlijk op het Torentje blijven, terwijl de
ander, doch op geheel anderen voet, zijn studiën zou voortzetten om den laatsten wil
van hun papa te vervullen. En nu wilde elk zich voor den ander opofferen en het
Torentje blijven bewonen. Arthur meende dat het den oudste toekwam, als
rechtsgeleerde een deftige plaats in de maatschappij te bekleeden en zoodoende de
eer der familie op te houden; daartegen was Ferdinand van oordeel dat de jongste
zulks even goed zou kunnen doen en dat hij, de oudste, meer aanleg voor den
akkerbouw, Arthur meer aanleg voor de studie had.
En onder al het heen en weer praten en overleggen, keerde voorloopig geen van
beiden naar de academiestad terug.
Of de dood hunner moeder en de overtuiging dat er een ander levenspad moest
bewandeld worden, op de jonkheeren een diepen indruk hadden gemaakt, zeker was
het dat ze zich met alle kracht op den landbouw en 't beheer hunner bezittingen
toelegden.
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Vooral Ferdinand legde een vroeger nooit getoonde vlijt en inspanning aan den dag.
Hij wist zich op de hoogte te stellen der jongste ontdekkingen en verbeteringen; niet
alleen schafte hij allerlei nieuwe werktuigen aan, doch haalde ook gaarne raad bij
de oudste en knapste landbouwers van den omtrek en maakte zich hunne ondervinding
ten nutte. In overleg met boer Jansen werd het personeel verminderd, gedeeltelijk
vernieuwd en vooral beter bewaakt - en reeds een half jaar later had het Torentje een
heel ander aanzien gekregen. Het heele dorp sprak ervan. Doch wie Ferdinand 't
meest bewonderde was Arthur. Dat had hij van Ferdinand nooit gedacht! 't Stond bij
hem vast dat zijn broer thans de loopbaan was ingetreden, waarvoor de natuur hem
bestemd had en waarin hij zijn aangeboren talent en wilskracht kon ontvouwen. En
in stilte legde Arthur de zelfbekentenis af, dat hij het nooit zoo ver zou gebracht
hebben. Of hij dan ook alles blindelings goedkeurde wat zijn geniale broer noodig
oordeelde!
En of het geluk hun jongen ijver beloonen wilde - de oogst viel veel voordeeliger
uit dan iemand had durven verwachten.
Nu alles naar wensch ging, werd er aan terugkeeren naar de Alma mater minder
dan ooit gedacht. Oude kennissen in de stad werden opgezocht, de heeren von
Wiedenholt geïntroduceerd in de Societeit en menig avondje daar, of bij de vrienden
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doorgebracht. En wanneer er op het Torentje een tegenpartijtje gegeven werd, dan
toonden de heeren von Wiedenholt dat zij voor geen hunner kennissen of vrienden
behoefden onder te doen, dan had men zich eer in de academiestad dan in een
Limburgsch dorp gewaand, en weldra wist iedereen die het Torentje bezocht, dat hij
er niet anders dan met een flinken roes van daan kwam. En als 's avonds laat het
rijtuigje van den huize Remmesloo-Wiedenholt voor de Societeit werd gebracht en
de opgewonden jongelui hun vrienden de hand drukten, de zweep over 't moedig
paard legden, en men nog eenige minuten lang den dravenden hoefslag door de
eenzame, donkere straten hoorde, dan schudden de oudere heeren het hoofd en meer
dan een fluisterde met een spottenden glimlach: ‘Als het op den duur maar goed gaat
op het Torentje!’ En in 't wagentje bekenden Ferdinand en Arthur aan elkander hoe
vreeselijk naar, akelig en vervelend zij 't in den beginne in Limburg gevonden hadden,
doch dat er thans het leven nog al dragelijk was, waarbij Ferdinand schertsend voegde:
‘men kan toch ook 't studentenleven niet in eens vergeten!’
Ook had Ferdinand, reeds in den eersten tijd van hun verblijf op het Torentje, eene
ontdekking gedaan. Als hij de arbeiders op veld en wei en akker naging, was 't hem
niet zelden gebeurd dat er een haas voor zijn voeten opstoof of een vlucht patrijzen
op eenigen afstand neerstreek, en de oude veld-
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wachter had hem al meer dan eenmaal gezegd: ‘Jaomer, jaomer, heer baron, det-er
op eur good niet gejaagd weurdt, de hazen en kanien zollen uch nog de ooren van
de kop vrèèten!’ Ferdinand had de zaak aan Arthur meegedeeld en beiden hadden
een geweer en een jachtakte gekocht. Nu werd de buks over den schouder gehangen
als een der heeren ‘naar 't land’ ging en menig schot waarschuwde het werkvolk dat
hun meester in de nabijheid was. Een paar maanden later waren de heeren von
Wiedenholt de intieme vrienden van de zes of zeven jagers, die den omtrek bezochten,
en het edel jacht-vermaak was een nieuwe boei, die hen aan 't vaderlijk erf ketende.
Er was immers ook geen aangenamer tijdverdrijf dan 't lustig jagersleven! Vroolijk
en ongedwongen verkeer met lustige gezellen, oolijke scherts en koddige verhaaltjes
tusschen twee geweerschoten! Opgeruimd het gemoed en open het hart als de wijde,
vrije natuur om hen heen! En hoe heerlijk smaakte de teug rum of cognac uit de
veldflesch, of 't glas bier aan de deur der herberg langs den weg, na den vermoeienden
dag! En dan de soupeetjes - van groot wild, als er in de naburige bosschen op Pruisisch
grondgebied een paar herten geschoten waren, die in 't voornaamste hotel in de stad
met fijne wijnen en champagne begoten werden, of van klein wild, in de ouderwetsche
dorpsherberg, die sinds menschen-geheugen om 't fijn glaasje
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‘steenoud’ en de kookkunst der waardinne beroemd was!
Wie zich op eerstgenoemde feestjes 't meest in zijn element gevoelde, dat was
Arthur. Als hij in de schitterend verlichte zaal het blanke servet tusschen het
wijdgeopende vest stak, en zijn oog liet dwalen over de gesmukte tafel, waarover
een aristocratische tint lag, als de fijne geur van reebout en houtsnip zijn reukorganen
kittelde bij 't knallen van Roederer of Veuve Cliquot, dan kwam er een glimlach van
welbehagen op zijn lippen en draaide hij in gedachten onwillekeurig de punten van
zijn jeugdig kneveltje omhoog. Ferdinand daarentegen voelde zich beter op zijn
gemak, in 't losse jagerspak aan den houten disch met het grovere tafellinnen der
dorpsherberg, waar weldra de ruwe scherts en de ongedwongen schaterlach geen
perken meer kenden, waar het steenoud in ruime mate vloeide, en hij ongestraft de
forsche koemeid, die de tafel diende, in de dikke wangen mocht knijpen!
Op de jacht voegde zich vaak nog een ander personnage bij de jagers - geen liefhebber,
doch een jager van beroep. Hij heette Christiaan Schut en was een niet al te groot,
oudachtig mannetje met grijzend haar en baard, doch wiens krachtige en nog jeugdige
bewegingen, wiens roode wangetjes en heldere oogen getuigden dat hij een goed
deel van
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zijn leven in de open lucht had doorgebracht, door weer en wind, in zomerhitte en
zonneschijn. Men had hem nooit anders gekend en niemand kon zeggen of hij er ooit
jeugdiger had uitgezien. Zoo ver men zich herinneren kon had Christiaan als jager
gediend bij den graaf de la Renoue, doch sinds deze zijn prachtig kasteel ‘de
Nieuwenborg’ op den anderen Maasoever niet meer bewoonde en zijn overige dagen
te Parijs was gaan slijten, had Schut zijn diensten elders moeten aanbieden. Thans
jaagde hij voor den rijken notaris in de stad, dien 't podagra in den laatsten tijd aan
den leuningstoel kluisterde, doch die daarom 't edel wild op zijn tafel niet ontberen
kon. Jager in hart en ziel, kende Christiaan Schut alle plaatsjes en plekjes, waar 't
haasje graag zijn leger koos of 't patrijsje gewoon was neer te strijken, en was hij
vertrouwd met een menigte grepen en middeltjes om 't argloos wild te verschalken.
Daarbij wist hij onveranderlijk in welk kroegje de beste jenever en 't beste bier werd
vertapt en was hij onuitputtelijk in 't vertellen der aardigste anecdoten en 't aanbrengen
der dubbelzinnigste kwinkslagen. Zelden bleef een teug uit de veldflesch, dien men
hem bood, of 't glaasje waarop men tracteerde, onbeloond - de milde gever ontving
er steeds een jachtgeheim, een jagersraad of een gekruid verhaaltje voor. Ieder mocht
Christiaan dan ook gaarne lijden, zijn gezelschap werd niet alleen gaarne geduld,
doch soms gezocht - op jacht im-
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mers was er geen onderscheid van stand en ‘jager is jager’ gold het spreekwoord.
Weldra was Christiaan de leermeester, de Mentor van jonkheer Ferdinand, en
weldra kende deze, zoo niet alle geheimen en kunstgrepen, dan toch alle kroegjes en
herbergjes, waar de beste drank werd verkocht; 't was immers alle dagen een ander
‘heiligen-huisje’ waar hij Christiaan ontmoeten zou.
Op zekeren dag - 't jachtsaizoen liep al ten einde - zei Christiaan eensklaps tot zijn
leerling, die naast hem over 't wijde heideveld ging:
- ‘Zeet geer1) ouch al ens bi 't schoon Marieke gewèèst, Heer? 't Is mer e klein
herbergske, èvel... e glèèske beer - as wien! En Marieke zal uch ouch wâl gevallen!
De mooder is dood, en de vader den heelen dâg op zi werk in de stad!...’
Hier fluisterde Christiaan den jonkheer iets in 't oor - dan bleef hij voor hem
stilstaan, keek hem zegevierend in 't oog en schaterde van 't lachen, dat het over de
heide klonk.
Een half uur later stapten de beide jagers binnen, bij 't ‘schoon Marieke’. 't Was
een klein, onaanzienlijk gebouwtje, meer hut dan huis, aan den heikant. Nochtans
heerschte daar binnen een grootere zindelijkheid en meer orde, dan men verwacht
had, en viel het oog onmiddellijk op eenige voorwerpen, die men in de hut aan den
heikant niet zou gezocht

1) Zijt gij.

Emile Seipgens, Uit Limburg

159
hebben. Wel was de vloer niet eens met roode baksteenen belegd en het bruine leem,
op boersche wijze, met sierlijke figuren van wit zand bestrooid, doch op de oude
klaptafel met afhangende bladen, tegen den blauwachtig gekalkten muur, stond een
wit-porseleinen petroleumlamp, en op de bruingeverfde plank, waaraan de bierglazen
met de tinnen deksels hingen, pronkten twee vuurrood en lichtgroen gekleurde gipsen
beeldjes, die Schulze en Müller uit den Kladderadatsch moesten voorstellen. In plaats
van een prent van Onze-lieve-Vrouw-van-Kevelaer te versieren, prijkte het gewijde
palmtakje boven een spiegel, die in een gouden lijstje was gevat, en daar naast hingen
twee photographietjes, waarvan het een de boetende Magdalena en het ander de
kuische Suzanna voorstelde.
Marieke zat aan 't venster aardappelen te schillen en wierp soms een blik door de
kleine, in lood gevatte ruiten, over den langen grintweg, die naar de Pruisische grenzen
leidde. Haar kleeding en 't opgebonden haar onder 't witte mutsje, dat niet van alle
koketterie was ontbloot, gaven haar veeleer 't aanzien van eene ‘stèèdsche’ dan van
een ‘boerenwicht’ van den heikant.
Toen ze de jagers zag aankomen, was ze opgesprongen en had de vochtige handen
aan 't voorschoot van grof blauw linnen afgeveegd, waarvan ze zich dan behendig
ontdeed en dat zij in een hoek achter haar stoel verborg.
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Zonder veel omslag legde Ferdinand zijn arm om haar schouder, keek haar vlak in
't oog en zei:
- ‘Dâg schoon Marieke!’
Tegenstand bood Marieke niet, met een sierlijken zwaai maakte ze zich uit zijn
arm los en antwoordde zonder blozen:
- ‘Pas op, heer! as geer1) mich verknooit, kont geer mich halde!’2)
Christiaan maakte een knipoogje tegen den jonkheer.
- ‘Du höbs ouch neet altied aan den heikanjt gewoond, dunkt mich!’ schertste
deze.
- ‘Nèè, heer! e joar in de stad en e joar in Aoken, en e paar joar in Antwerpen. Ich
höb Pruusisch en Vlaomsch geleerd, van “zullen 'ne kier” en “parlé-vou-francé!” Wât zal uch beleeven?’
Ferdinand lachte.
- ‘Van 't bèste, Marieke, van 't bèste, leeve!’ riep hij.
Toen Marieke bij 't overreiken van 't glas bier ‘es-te-bleef’ zei, viel 't Ferdinand
op dat ze prachtig witte tanden had. Hij zei het haar, en zij deed grijnzend de lippen
van elkander en toonde 't vast-opeengesloten gebit. Dan zette ze zich op een stoel
aan 't andere einde der tafel, praatte onverschillig, over 't weer en vroeg naar de jacht,
doch aardappelen schillen deed zij niet meer.
En voor 't heengaan, bij 't betalen, kon Ferdinand niet nalaten Marieke de hand te
drukken en veel-

1) gij.
2) houden.
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beteekenend te schudden, als wilde hij zeggen: ‘tot morgen!’
's Anderen daags keerde Ferdinand terug naar den heikant en 't schoone Marieke,
en bij 't heengaan zei niet alleen zijn handdruk, doch ook zijn mond: ‘tot morgen!’
In die dagen was er groot nieuws in 't kleine stadje. Freule Eulalie Van der Lore, de
dochter van den kantonrechter, was teruggekeerd uit het ‘Pensionnat des Dames du
Sacré Coeur’ te Brussel. De jonge dames keken elkander vragend en vorschend aan
als de naam genoemd werd der nieuwe ster aan den hemel, waaraan elk van haar
zich een meteoor waande, de mama's staken de hoofden samen en fluisterden elkander
toe dat de barones Van der Lore thans mocht beginnen uit te zien naar een passende
partij voor haar vijf dochters, en de jonge heeren op de Societeit vroegen elkander
of men de schoone brunette al gezien en ontmoet had. Ieder wist van haar te vertellen,
de een roemde haar ‘taille de guêpe,’ de ander haar donkere oogen, een derde haar
opgeruimd karakter. Ferdinand had haar bij de familie Van der Straeten ontmoet en
meende ‘dat zij niemand het antwoord schuldig bleef en dat de bagijnenlucht der
kostschool er al spoedig af was, als ze er ooit had aangezeten.’
- ‘Jammer maar,’ had hij er bij gevoegd, ‘dat er bij die goede barones Van der
Lore geen duiten zitten!’
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Op een der eerste heerlijke lentedagen was Charles Van der Lore Arthur komen
afhalen om een wandeling te doen. De jonge advocaat Van der Lore, 't jaar te voren
pas gepromoveerd, was een oud academievriend der heeren von Wiedenholt, die op
kamers woonde en al aardig in de praktijk begon te komen. Het doel van hun uitstapje
zou ‘de Berkelaar’ zijn. De Berkelaar is een der fraaiste plekjes van den heelen
omtrek. Hier, waar de grond iets lager gelegen is, staakt het beekje, dat zich van de
Pruisische bergen naar de Maas spoedt, een oogenblik zijn loop en vormt een grooten
waterplas. Het geelgroene rietgras, dat zijn hooge halmen met zwarte pluim bij 't
zachtste windje ritselend heen en weer beweegt, en waarin de wilde eend naast 't
waterhoentje haar nest bouwt, omzoomt den oever; daarnaast leidt een laantje van
lijsterbessen met hun schitterend roode vrucht naar een prachtig eikenbosch, dat zich
verder langs den geheelen waterkom uitstrekt. Aan den anderen kant van den blanken
waterspiegel, onder 't lommer van hooge beuken en wilde kastanjeboomen, ligt de
herberg van Kobus Bastiaans, een flink gedoe, want Kobus bezit huis en hof en akker
voor drie paarden. De Berkelaar is dan ook niet alleen de gewone verzamelplaats
voor de eendenjacht, doch ook niet zelden 't geliefkoosd doel voor het uitstapje ‘van
stèèdsche heeren en jofferen, die ens gèèr1) van zîn lekker

1) Graag.
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boeren-roggemik1) kwamen èèten,’ zei Bastiaans.
Was het toeval of had Charles er van geweten? Toen de jongelui de herberg wilden
binnenstappen kwam er uit den boomgaard, die tusschen de hooge doornheg aan den
anderen kant van den zandweg, vlak over de boerenwoning lag, een verward gedruisch
van lieve jonge-meisjesstemmen en de kleine tienjarige Marie Van der Lore stormde
uit den boomgaard, greep Charles met haar beide armpjes om zijn rechterbeen, en
riep met haar zilveren stemmetje, dat het over den heelen Beukelaar klonk:
- ‘Brôor Charles, brôor Charles! Veer2) zin allemaol hie, in 't kerreke3) van nonk4)
Karel... en mama is ouch dao, en Victoire en Louise en Angeline en Eulalie!’
En met een wees het kind door den ingang der heg en troonde Brôor Charles mee,
uit al zijn macht.
Toen de jongelui in den boomgaard traden, viel hun oog op een allerliefst
tafereeltje. In 't midden der weide, onder 't bloeiende loover van kers en abrikoos,
vermaakten zich vier jonge dames, waarvan de jongste vijftien en de oudste een en
twintig kon tellen, met ‘boompje verwisselen.’ Met lachend gelaat en schalkschen
blik bespiedden zij de gelegenheid om de aangewezen plaats aan een der
boomstammen voor eene andere te verrui-

1)
2)
3)
4)

Mik is wittebrood.
Wij.
Karretje.
Verkorting van het fransche “mon oncle.”
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len, zonder de oudste, die deze maal in 't midden stond om hen te vangen, de kans
te bieden een pas verlaten boompje meester te worden. En juist had er een groote
charge plaats - schaterend en stoeiend verlieten allen te gelijk hun plaats en bonsden
tegen het naaste boompje, zoodat een malsche regen van hagelblanke bloesems op
hen nederviel. Hadden ze mogelijk gemerkt dat de lieve brunette, die hen vangen
moest, als versteend in hun midden stond, den blik op den ingang van den boomgaard
gericht? Hij, wien die blik zeker niet ontging, was Arthur!
- ‘Welk een toeval mekaar hier te ontmoeten!’ riep Charles, terwijl hij zijne mama
de hand drukte en terwijl Arthur groette.
De dames hadden hun spel gestaakt, en naderden met blozende konen en hijgenden
boezem, de jongeren met een glimlach van genoegen, Eulalie met een glimlach van
verlegenheid over 't spel, dat zij thans toch wel wat kinderachtig vond, op de half
geopende lippen.
- ‘Jonkheer Arthur von Wiedenholt,’ sprak Charles, zijn vriend voorstellend, en
dan zich tot Arthur wendend:
- ‘Mijn zuster Eulalie.’
Arthur boog, boog diep, dieper dan hij gewoon was, zoo diep hij kon - want hij
voelde al zijn bloed naar boven stroomen en zijn aangezicht kleuren.
Arthur betuigde zijn leedwezen dat hun tegen-
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woordigheid een einde had gemaakt aan 't spel, Charles drong er op aan het te
hervatten, maar de dames waren er niet toe te bewegen. Toen sloeg Arthur eene
wandeling in 't bosch voor en week niet meer van de zijde van Eulalie. Hij reikte
haar de hand bij 't slootje-springen, hij verwijderde de doornige ranken der
woekerende braambeziën voor haren voet, hij hing aan hare lippen toen ze sprak
over muziek en 't boek dat ze las, en nog nooit waren hem de eiken zoo statig en
prachtig voorgekomen, die zij bewonderde.
En toen het tijd werd om te vertrekken, werd de koetsier van nonk Karel te voet
naar huis gezonden, Charles nam de teugels, er werd een plaatsje voor Arthur
ingeruimd en de heeren begeleidden de dames tot aan de deur harer woning in de
Hoogstraat, waar Arthur van mevrouw Van der Lore verlof kreeg om spoedig eene
visite te mogen brengen.
Toen de char-à-bancs zich verwijderde, fluisterde Eulalie haar zuster Victoire in
't oor:
- ‘Jammer hè?... die meneer von Wiedenholt.... een verloopen student...’
- ‘De jonkheeren zullen het Torentje spoedig er door gebracht hebben!... En dan?...’
antwoordde Victoire.
Dien avond wiegden gouden droomen den jongsten heer von Wiedenholt in slaap.
't Was alsof een wonderbare, 't heelal vervullende melodie hem in
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't oor klonk, waartusschen engelenstemmen zongen: ‘Eulalie Van der Lore, Eulalie
Van der Lore!’
't Was nog vroeg in den morgen toen Arthur in de ontbijtkamer trad. De opgaande
zon wierp haar stralen door 't venster en voorspelde een heerlijken dag. Alles sliep
nog op het Torentje; slechts een enkele hen kakelde over de binnenplaats en een
enkele maal kwam er een verlangend geloei uit de stallen van boer Jansen aan den
overkant. Wat lag er een aangename rust over 't stille vertrek met zijn ouderwetsche
meubels... 't was zelfs als blonk het witte theeservet helderder dan gewoonlijk en als
heerschte er meer orde in 't ontbijt, dat vrouw Jansen den vorigen avond had
klaargezet.
Arthur opende 't venster. De frissche, geurige morgenlucht stroomde naar binnen
en verkwikte hem. In den bloeienden haagdoorn onder 't venster kweelde 't sijsje,
iets verder steeg een leeuwerik zingend in de hoogte en 't morgenwindje droeg het
klokkengelui uit de stad over veld en weide, door 't open raam naar binnen. Ja, 't
lieve stadje!... Ginds lag het, met de tinnen zijner daken en zijn hooge, ouderwetsche
torens, in het trillend waas van den morgen. En in 't midden dier stad was zij... zij...
Eulalie! Onwillekeurig opende Arthur de lippen.... ‘Eulalie!’ zeide hij heel zachtjes...
Wat lag er voor een wonderzoete tooverklank in dien naam!... Mogelijk sliep ze nog
- en droomde... droomde van hem -
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en glimlachte in haar droom!.... Ook hij glimlachte.
Een oogenblik later wierp Arthur zich op de sofa en opende 't Fransche romannetje,
waar hij 't gisteren had dichtgeslagen, toen Charles hem was komen halen.... Hoe
fade kwam het hem thans voor. Hij stond op en schreef om 't boek te bestellen dat
zij gisteren geroemd had. Daarna zette hij zich aan de piano en speelde melodieën
uit de opera waarvan zij gesproken had, tot hij er aan dacht dat hij Ferdinand door
zijn spel zou kunnen wekken. Op de schrijftafel lagen zijn ten achter geraakte
administratieboeken. Ja werken, werken, dat zou hij! En ijverig pende hij en telde
op en vermenigvulde, terwijl zijn hart meezong met het sijsje in den bloeienden
meidoorn!
Tegen tien uur trad Ferdinand de kamer binnen.
- ‘Goe morgen!’ zei hij geeuwend.
Toen Arthur tegenover hem plaats nam aan de ontbijttafel en, volgens ouder
gewoonte in de academiestad, vroolijk thee zette, vielen hem 't bleeke gelaat en de
uitpuilende oogen van zijn broer op.
- ‘Nou!’ schertste hij, ‘me dunkt dat jij de ware bron van 't Limburgsch oud bier
ontdekt hebt!... Een beetje haarpijn?...’
- ‘Ik ben aan 't handelen geweest over den schimmel,’ bromde de oudste, ‘met die
vervloekte boeren moet je maar altijd bier zuipen.’
- ‘Niet verkocht?’
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- ‘Neen!’ antwoordde Ferdinand zonder nadere verklaring. Dan liet hij er op volgen:
‘Ik moet lucht hebben!...’, dronk den grooten kop thee leeg en ijlde de deur uit.
Arthur ontbeet alleen. Zijn blikken vielen herhaaldelijk op den ledigen stoel - en
in gedachten zag hij Eulalie naast hem zitten en 't was als hoorde hij hare stem, die
vroolijk koutte zooals gisteren...
Dienzelfden dag nog bracht Arthur een visite aan de familie Van der Lore - en
sinds ging er geen dag voorbij, dien hij niet geheel of gedeeltelijk doorbracht in de
stad...
En Ferdinand bespiedde 't uur, waarop zijn broer het Torentje verliet, om den weg
in te slaan naar den heikant, waar 't schoon Marieke woonde...
Zes weken later zaten de heeren von Wiedenholt weer tegenover elkander aan de
ontbijttafel. Ze waren 's avonds te voren, in de stad, op een allerdolst en allerprettigst
partijtje geweest. Arthur had al dagen lang gehaakt naar 't oogenblik, waarop hij zijn
broer in goeden luim zou aantreffen om met hem te praten.
- ‘Ik moet je een geheim meedeelen,’ begon hij.
- ‘Dat ik reeds ken,’ antwoordde zijn broeder met een glimlach. ‘Je bent verliefd
op Eulalie Van der Lore.’
Arthur kleurde en zag zijn broeder met vragende verwondering aan.
- ‘De heele stad is er vol van,’ ging Ferdinand
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voort. ‘Als jij er van daag niet over begonnen waart, had ik er 't woord over gevat want je bent er te goed voor, om door die meid beet genomen te worden.’
- ‘Beet nemen?... zij?...’ riep Arthur.
- ‘Begrijp je niet,’ zei de oudste dood bedaard, ‘dat jij, de jonkheer von Wiedenholt,
zonder fortuin en zonder vooruitzicht, toch nog goed genoeg bent om de uitverkorene
te worden, dien Eulalie Van der Lore hare hand zal schenken - faute de mieux!’
- ‘Ferdinand!’ gilde Arthur, ‘je lastert haar... je kent haar niet!’ - ‘Hahaha!’ lachte Ferdinand, ‘je moest eens hooren hoe je bespot en uitgelachen
wordt, achter je rug!... 't zelfde lonkje, dezelfde handdruk, die jij ontvangt, zijn voor
den candidaat-notaris Borné, voor den substituut-griffier Van Schafelen, voor den
jongen Robert De Klerk, mogelijk voor tien anderen! En hare hand?.. Is voor Borné,
als hij 't eerst notaris wordt, voor Van Schafelen, als deze 't eerst promotie maakt,
voor Robert De Klerk, als zijn vader hem 't eerst een deel in de winst geeft!... En als
geen van drieën in den eersten tijd een positie verovert, die hem veroorlooft te
trouwen, en als geen van drieën aanbijt - dan is de jonkheer von Wiedenholt, de
heereboer met de helft van het Torentje, altijd nog goed genoeg!..’
- ‘Je liegt, Ferdinand, je liegt!’ brulde Arthur.
- ‘Ach,’ ging Ferdinand spottend voort, ‘leer mij de
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meisjes van heden kennen! Liefde - poëtische, idyllische, “schwärmerische”,
smachtende liefde... zeker! - alles wat je hartje maar verlangt - doch alleen
ontvlambaar door het tooverwoord “trouwen!” en des te heviger, hoe spoediger aan
de noodige eischen van kerk en staat kan voldaan worden!’
- ‘Neen, neen!’ smeekte Arthur, ‘zeg dat ten minste niet van haar...’ en hij voelde
met de hand naar zijn hart, alsof een vlijmende smart het krampachtig samentrok.
- ‘Eulalie Van der Lore?’ antwoordde Ferdinand op vragenden toon, ‘ik houd haar
voor de slimste van al haar geslepen lotgenooten!... Kom aan, beste jongen,’ ging
hij dan ernstiger voort, ‘maak je toch geen illusies!... Eulalie weet dat haar vader
geen fortuin heeft en haar moeder vijf dochters onder de huik moet brengen...’
- ‘O, dat ik dat moet hooren van jou,’ sprak Arthur en de tranen kwamen hem in
de oogen, ‘van jou, van wien ik hoopte dat hij zou jubelen in mijn geluk!’
Dan viel hij met het hoofd op de tafel en snikte luid:
- ‘Ferdinand, Ferdinand, ben jij 't, die den hemel verbant uit mijn ziel?’
Ferdinand was opgestaan. Ook hij had de tranen in de oogen.
- ‘Arthur’, zei hij geroerd en bood hem de hand, ‘ik heb je gewaarschuwd, omdat
ik 't voor mijn plicht hield... mogelijk was de toon en de wijze, waarop ik het deed,
wat ruw... vergeef me...’

Emile Seipgens, Uit Limburg

171
- ‘O zeg me dat je gelogen hebt.. dat je zelf niet gelooft wat je anderen napraat,’ bad
Arthur terwijl hij de geboden hand vurig drukte. ‘Neen, jij bent geen bevoegd
beoordeelaar...’ ging hij voort, ‘jij weet niet wat liefde is!... Ach, indien jij ze kendet,
die goede, die edele....’
- ‘Welnu 't is mogelijk dat ik me vergis... dat alles wat ik hoorde overdreven is...
ik hoop het zelfs, ik wensch het voor jou.’
- ‘Ik moet, ik moet haar beminnen!’ snikte Arthur.
- ‘Je bent oud en verstandig genoeg, man! Ga je eigen weg, en tracht haar nader
te leeren kennen; maar vergeet nooit, Arthur, dat ik je gewaarschuwd heb!’ En op
hartelijken toon voegde Ferdinand er bij: ‘Wij zijn steeds meer dan broers, wij zijn
vrienden geweest - laat ons dat eeuwig blijven!’
- ‘Eeuwig!’ nokte Arthur en hij verborg zijn hoofd aan de borst van zijn broer.
Sinds dien dag werd er tusschen de jonkheeren von Wiedenholt geen woord meer
gerept over Eulalie. Ieder van hen ging zijn eigen weg - Arthur naar de stad, Ferdinand
naar den heikant.
Ferdinand werd hoe langer hoe meer uithuizig, Arthur vervroegde dagelijks het
uur, waarop hij het Torentje verliet - en boer Jansen schudde vaak het hoofd, wanneer
hij de jonkheeren de een na den ander zag heengaan.
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Boer Jansen zag ook den ijver en de vlijt van jonkheer Ferdinand van lieverlede
verslappen, en de boeren in 't dorp gaven hem vaak genoeg te verstaan waar de
jonkheer zijn tijd verspilde....
De achting voor zijn meester gebood Jansen echter te zwijgen, te meer daar alles
goed ging, dank zij de verdubbelde inspanning van jonkheer Arthur, in de weinige
uren die hij op het Torentje doorbracht.....
Ook aan Arthur ontging het niet dat Ferdinand vaker dan vroeger ‘met haarpijn’,
zooals hij het noemde, aan 't ontbijt kwam.... Was het echter niet natuurlijk dat zijn
broeder, die hem bijna elken avond met het rijtuigje in de stad kwam halen, den roes
kreeg bij al de lustige vrienden in de Societeit, terwijl hij hem wachtte?.... Dat
Ferdinand den roes gewoonlijk meebracht van den heikant, kon Arthur immers niet
vermoeden!...
- ‘Overigens,’ lachte de oudste, als de jongste zich schertsend eene aanmerking
veroorloofde, ‘men is slechts eenmaal jong en moet het leven genieten!’
En Arthur glimlachte... Wat was ook datgene, wat zijn broeder ‘genieten’ noemde,
in vergelijking met het geluk, met de zaligheid, die zijn hart doortintelde? Eulalie
had immers zijn smeeken verhoord, had hem wederliefde beloofd en de belofte
bezegeld met haar kus - al had zij ook tot voorwaarde gesteld dat hun engagement
voorloopig moest geheim blijven, want Papa, dat wist ze, zou vóór haar drie en
twintigste jaar nooit zijn toestemming geven....
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Zoo ging de zomer heen, en met den herfst keerden de vroolijke jachtpartijen terug.
De wintervermaken in de stad beloofden schitterend te zijn - men sprak van bals,
concerten en liefhebberijtooneel.
Het eerste bal viel samen met een feestelijken maaltijd der jagers. In ‘'t
Zwijnshoofd’, waar ook het bal gegeven werd, zou men om vijf uur dineeren en om
half negen in de danszaal verschijnen.
Van dit bal had Arthur de grootste verwachtingen. Dáár zou hij voor de eerste
maal optreden als de cavaliere servente van Eulalie, dáár zou hij haar smeeken haar
papa te overreden om hun engagement publiek te maken.
Toen Ferdinand aan tafel kwam, waren de dischgenooten reeds gezeten en was de
soep al opgedragen. Hij zag er zeer opgewonden en verhit uit, en hadde Arthur goed
geluisterd, dan had hij mogelijk hier of daar hooren fluisteren: ‘'t Schoone Marieke
schijnt keurigen Schiedammer te hebben!’
't Gezelschap was zeer geanimeerd. Er werden toosten gedronken en weldra vloeide
de champagne.
Ferdinand was de meest uitgelatene van allen. ‘Van daag kwam het hem op een
halven roes niet aan!’ verklaarde hij en op Arthurs vermaning, aan het bal te denken,
antwoordde hij ‘dat hij toch niet danste.’ Hij dronk en klonk en toostte en toen aan
het dessert het laatste glas gewijd werd aan de schoonen, die reeds wachtten in de
balzaal - toen gloeide zijn heele gelaat, in zijn strakken, staroogen-
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den blik brandde een wonderlijk vuur, en zijn onzekere hand goot de helft van het
schuimende vocht uit het waggelende glas over de tafel...
Met de grootste moeite moest men hem overtuigen dat hij in zulk een toestand
niet op het balkon verschijnen en dat een uurtje rust op de sofa hem geheel en al zou
restaureeren; daarna zouden zijn vrienden hem komen halen.... Eindelijk liet hij zich
gezeggen en werd hij alleen gelaten. Eenige oogenblikken later zwirrelden de dansers door de zaal. Arthur had den
eersten dans met Eulalie. Zij schitterde van jeugdige schoonheid in 't ruischende
baltoilet. Nog nooit had haar blik hem zoo betooverend aangestaard, nog nooit had
haar mond hem zoo vriendelijk toegelachen - en de jonkheer von Wiedenholt baadde
in genot en geluk!
Nauwelijks echter waren een paar dansen ten end, toen er uit de aangrenzende
buffetzaal een verward gedruisch opsteeg van heftige stemmen bij het gerinkel van
brekende glazen en flesschen... Arthur meende de stem van zijn broer te herkennen...
Met nog eenige anderen stoof hij de danszaal uit en vond Ferdinand dreigend en zich
verwerend, razend en tierend in 't midden van zijn aanvallers staan, onder welken de
candidaat-notaris Borné eene eerste plaats innam.
- ‘A la porte! à la porte!’ klonk het, ‘weg met den zatten baron!’ en eer Arthur één
woord kon inleggen, vatten tien sterke armen den vloe-

Emile Seipgens, Uit Limburg

175
kenden en van zich af slaanden Ferdinand aan, en wierpen hem zoo onzacht door de
geopende deur, dat hij met bloedend gelaat op de trappen in het portaal te recht
kwam...
De opschudding was algemeen en deelde zich mede aan de balzaal; de muziek
verstomde - eenige dames gilden van angst, andere maakten aanstalten om de zaal
te verlaten...
Er bleef geen tijd om naar ophelderingen te vragen - alles wat Arthur doen kon
was een paar vrienden te sussen, die de partij voor Ferdinand wilden opnemen, en
te verhinderen dat zijn razende broeder nogmaals in de buffetzaal verscheen en tot
verdere schandalen aanleiding gaf. Hij voerde hem in een der vertrekken van 't hotel
en trachtte hem tot bedaren te brengen. Dan gaf hij zijn balkaartje aan een paar
vrienden en verzocht hen, voor hem verschooning te vragen bij de dames...
Een oogenblik later kwam het rijtuig der heeren von Wiedenholt voor, en de beide
broeders verlieten de stad...
Des anderen daags kon Ferdinand zich ternauwernood herinneren wat er gebeurd
was. Uit ingewonnen inlichtingen bleek dat hij zich plotseling zeer beleedigende
uitdrukkingen tegen den heer Borné had laten ontvallen, in den waan dat deze en
zijn vrienden den spot hadden gedreven met Arthur, die op dat oogenblik danste met
Eulalie. Wat men den jonkheer ech-
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ter 't meest euvel duidde, was de beschonken toestand, waarin hij zich in de buffetzaal
vertoond had.
In den namiddag van denzelfden dag ging Arthur zijn excuses maken bij de familie
Van der Lore, doch vond niemand te huis. Twee dagen later werd hij ontvangen door
mevrouw alleen, die hem een kop thee aanbood en daarna op de hoffelijkste en
eenvoudigste wijze zeide:
- ‘Höbt geer1) 't geheurd, meneer von Wiedenholt... meneer Borné is tot notaris
beneumd en sinds van morgen is Eulalie mit hem geëngageerd....’
Arthur zat als versteend... 't Was hem of alles met hem in 't rond draaide en of
hemel en aarde in één chaos verzonken...
Een oogenblik later keerde zijn bewustzijn terug... Met alle wilskracht, die in hem
was, heroverde hij een schijn van onverschilligheid, zelfs van deelneming - hij
wenschte mevrouw Van der Lore geluk, praatte nog eenige minuten over
onbeduidende zaken, dronk zijn kop thee ledig en vertrok...
Nooit had hij korter bezoek bij de familie Van der Lore afgelegd, nooit had de tijd
hem langer toegeschenen dan in die weinige minuten...
Sinds dien dag verscheen Arthur von Wiedenholt niet meer in de stad. Wat had de
stad, wat had de geheele wereld, wat had het leven nog waarde voor hem?..

1) Gij.
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Dagen lang zat hij alleen op zijn kamer. Hij zag en ontving niemand en bleef
onverschillig voor alles wat buiten hem, ook in zijn naaste ongeving, geschiedde.
Slechts als Ferdinand binnenkwam en naar woorden van troost zocht, trachtte hij
kalm te zijn, reikte zijn broeder de hand en herhaalde telkens:
- ‘Jij hebt me gewaarschuwd... had ik geluisterd naar je raad!’
Ook Ferdinand vertoonde zich niet meer in de stad. Er was een kreet van
verontwaardiging opgegaan over zijn gedrag - iedereen wist thans te vertellen dat
hij dagelijks dronken was en op welken voet hij stond met het schoon Marieke....
Op de jacht werd hij aanvankelijk nog geduld... langzamerhand vermeden ook de
jachtgezellen zijn omgang...
Een paar maanden later, tegen 't vallen van den avond - Ferdinand had al lang het
Torentje verlaten - zat Arthur weer alleen op zijn kamer. Zijne oogen waren nat en
rood geschreid, doch er scheen een wonderbare kalmte in zijn binnenste te heerschen.
Hij opende eene lade zijner schrijftafel, nam er zijne papieren uit, las er eenige na
en verbrandde ze. Vervolgens nam hij een revolver van 't wapenrek, laadde hem en
legde hem op den lessenaar. Toen ging hij naar beneden op de binnenplaats, waar
baas Jansen bezig was, reikte hem de hand en zei hem vaarwel. Hij ging een groote
reis doen, zeide hij.
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- ‘Ein groote reis, Heer?’ vroeg boer Jansen, ‘Wât zal 't dan gèven?’ En hij schudde
bedenkelijk het hoofd.
- ‘Hoezoo, Jansen?’ vroeg Arthur.
- ‘Mer Heer, zollen uch1) dan nooit de ougen aope gaon?’ en er klonk iets diep
weemoedigs in de stem van den trouwen knecht, ‘Zeet geer2) dan neet det Jonkheer
Ferdinand alle dâg onbekwaom is?’
- ‘Onbekwaam?’ herhaalde Arthur, die niet begreep.
- ‘Onbekwaom, Heer, jao!... van den drank!.... Dao geit ummers geinen dâg veurbi
det de jonkheer neuchter is.... Geer zeet det zoo neet, mer ich vreis det 'et te laat is...
nèè, nèè.... hèè kan 't neet meer laote....’
Dien avond wachtte Arthur zijn broer. Laat in den nacht brachten twee
boerenkinkels hem thuis en hielpen hem te bed, omdat hij smoordronken was.
Toen nam Arthur den revolver, ontlaadde hem en hing hem weer aan 't wapenrek.
Den volgenden morgen bezwoer hij zijn dierbaren broeder bij al wat hem heilig
was, toch geen dronkaard te worden. Ferdinand trachtte te vergeefs een uitweg te
zoeken, hij deed de heiligste beloften - die hij echter geen drie dagen hield.
Er verliep geen maand of Arthur had de overtuiging dat boer Jansen gelijk had
toen hij zeide: ‘hèè kan het neet meer laote..’

1) U.
2) Ziet gij.
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Ferdinand trachtte thans zijn hartstocht te verbergen. Hij dronk in stilte... doch ook
dat kon aan 't waakzaam oog van Arthur niet ontgaan...
Toen verloor Arthur de hoop zijn broeder te genezen...
Soms, als hij hem in bewusteloozen toestand vond, bleef hij onwillekeurig voor
hem stil staan. Dan vouwden zijn handen zich te zamen en zonk zijn hoofd op zijn
borst, als gebukt onder zware gedachten...
Hun geheele verleden ontrolde zich voor zijn geest... Hij herinnerde zich hoe hij
met Ferdinand in de dorpsschool ging en hoe deze hem beschermde tegen de
boerenjongens, die hen met steentjes wierpen... Hij zag hun dierbare moeder en
hoorde duidelijk haar stem die nogmaals herhaalde: ‘Noblesse oblige!..’ Helaas wat
was er gebleven van al het prestige hunner adellijke afkomst!... En hij herinnerde
zich hoe Ferdinand hem geïntroduceerd had bij de vriendjes aan 't Bisschoppelijk
Collegie en hoe hij geschreven had: ‘Leg je toch goed toe op 't Latijn, beste jongen!...’
Helaas, wat was er geworden van den laatsten wensch van hun vader, dat zijn beide
zoons zouden studeeren, om hun leven niet door te brengen onder de boeren...
En hij herinnerde zich hun weelderig studenten leven en hoe Ferdinand hem zoo
vaak had bijgestaan in den groentijd en hoe hij gezegd had: ‘Zuipen, jongen! daarin
zijn wij den Hollanders de baas!...’ Was dat nu alles wat er gebleven was van zooveel
heerlijkheid?... - ‘Helaas!’ mompelde hij, ‘waarom

Emile Seipgens, Uit Limburg

180
heb ik niet beter voor je gezorgd... wij toch waren meer dan broers, wij waren
vrienden!...’
Op dertigjarigen leeftijd was Ferdinand oud en grijs geworden. Als hij door het
dorp ging ontweken hem de boeren en de kinderen liepen voor hem op de vlucht en
riepen: ‘Dao kumt de zâtte baron!’
Op verzoek van den burgemeester had Arthur zijn broer onder curateele laten
stellen, en in eene afgelegen boerenwoning in den kost besteed.... Zes weken later
had hij hem weer teruggehaald op het Torentje....
Een paar jaren later stierf Ferdinand.
- ‘'t Zal ein schoon hemelvaart zin.... dèè kumt neet neuchter veur ôs-leeven-Heer!’
mompelden de weinige boeren, die achter 't lijk gingen.
Tegen 't vallen van den avond, na een prachtigen herfstdag, keerde Christiaan Schut,
met het geweer over den schouder en de weitasch goed gevuld, huiswaarts van de
jacht. Toen hij langs het Torentje kwam, merkte hij dat zijn pijp was uitgegaan.
Hij ging de breede poort door, binnen bij baas Jansen.
- ‘Mâg ich ens aanstèke?’ vroeg hij.
Jansen nam zwijgend een ‘flump’, hield ze even aan den gloeienden haard en bood
ze zwijgend den jager.
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- ‘Wat kieks-du schneu1), Jansen?... Wât schiljt d'r aan?...’ vroeg Christiaan.
- ‘Och,’ zei Jansen treurig, ‘mîn aldste döchterke wilt gaon sterven...’
- ‘Noe zolt-'r zègge!’ riep Schut, ‘en wât mankeert 'em?’
- ‘Jè, wât mankeert 'em!’ herhaalde Jansen, ‘dèè det mer wist!... Dao höbben al
zooveul dokters euver gegaon, en geine kan d'r klook2) oet wèère!’
- ‘Det mot ich toch ens aan de Joeden-dokter zègge,’ meende Christiaan, terwijl
hij uit al zijn macht aan de pijp trok, ‘du wèts wâl, de zoon van Nathan Bickel, de
pèèrdskoupman, bi os nève de deur... det wâs vreuger det klein Meuzeske, mer dèè
is noe zoo benkelik3) geleerd, dao sprikt de heel werreld van!... hèè is noe teen jaor
e-weg-gewèèst, en nog verder gewèèst as Paries!... Zuug4) dèè is noe euver, op
fikantie... Ich höb dèèn alden Nathan zoo duk5) plezeer gedaon, toen-d'r nog schachelde
in allerlei vee, - mâg licht dat zîne Mozes noe ouch ens kumt kieke nao dî krank
kînjd, as ich zî vader d'rom verzeuk....’
En aan de poort draaide Christiaan Schut zich nog eens om en riep:
- ‘Ich zal 't 'em zègge!... Adjuus, en gooi bèterschap!’

1)
2)
3)
4)
5)

Beteuterd.
Wijs.
Vreeslijk.
Zie.
Dikwijls.
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Dokter Mozes Bickel, die 's anderen daags naar 't zieke kind van baas Jansen kwam
zien, kon alle hoop op genezing geven en verzocht den vader de noodige
geneesmiddelen bij hem te komen halen. Hij bleef toch nog een paar weken....
Toen Jansen bij 't heengaan, buiten aan de deur de pet afnam en van ‘Dank uch
doezend maol’ begon, viel de dokter hem in de rede, terwijl hij een blik over de
binnenplaats wierp.
- ‘Dat heet hier immers het Torentje?’
- ‘Om uch te deenen, Heer!’
- ‘Woonden hier niet de Heeren von Wiedenholt?’
- ‘Om uch te deenen, Heer!’
- ‘De oudste.... heette immers Ferdinand?’
- ‘Om uch te deenen, Heer!’
- ‘Die heeft zich immers... dood gedronken?’
- ‘Jao, Heer!.. God mâg 'em zalig höbben in zînen hoogen hemel!’
- ‘En de jongste?’
- ‘De jongste, Heer?... die hèèt zich veur zîne kop geschaote, dèè kost zonger dèè
zâtte brôor neet lève!...’
Op eenigen afstand bleef de dokter stil staan, keek nog eens om naar het Torentje,
schudde langzaam het hoofd en sprak in zich zelven:
- ‘Wat zouden ze thans van Mesjores gezegd hebben?’
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Toen Leneke dood was.
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Toen Leneke dood was.
I.
Toen Leneke dood was, waren Steven en Mieke zielsbedroefd; zoo bedroefd of 't
hun eigen kind was. En toch was 't maar een aangenomen dochtertje geweest, want
eigen kinderen hadden ze nooit gehad.
Hoe 't gekomen was?
Op een Zondagnamiddag, na 't lof, hadden Steven en Mieke bij elkander gezeten
in 't keukentje van hun huisje in 't Visserstraatje - geheel alleen, zooals gewoonlijk.
Ze waren nu al acht jaren getrouwd en hadden de hoop van niet altijd alleen te blijven,
al lang opgegeven.
't Was een heerlijke zomerdag. 't Zonnetje scheen zoo vriendelijk door 't venster
op de roode plavuizen van 't keukentje, en binnen lachte u alles tegen van
zindelijkheid, want Mieke was ‘ein flinke tèss' en praoper as de fienste joffer’. Zij
zat in den eenen
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hoek, met de handen in den schoot, want 't was Zondag, hij in den anderen hoek, in
de hemdsmouwen, met de voeten op de bovenste sport van den stoel.
- ‘Höbs-du geheurd wât Stieve-Geel vanmorge hèèt aangevange?’ zei Steven.
- ‘Wêm?’1) vroeg Mieke. ‘Geel Peneij, dèè in ôs hûske in 't Kaolstreutje woont?’
- ‘Jao, jao, Stieve-Geel, de kaoldrèèger, dèè in ôs hûske woont. De heel stad neumt
'em ummers zoo.’
Mieke keek Steven vragend aan. Maar toen viel haar iets anders in.
- ‘Wèts-du wâl det zîn vrouw 't negende kînjd kriegt?’ zei ze.
- ‘Det zág-t-er2) ouch,’ antwoordde Steven. ‘Dèh, 't ging mich door hert en zeel.
Dèè is mich dao in alle herberge ronjd gegaon om kunste te doon veur 'ne cent... in
'nen ummer water op de kop staon en 'ne lèvedige vèss de kop âfbiete...’
- ‘En waorom deej-d-er det? 't Is nog 'n schanj det zoo eemes in ôs hûske woont.’
- ‘Och,’ meende Steven, ‘dèè mîns is dooderm. “Mîn vrouw mot weer ei' kîndj
kriege' zag-t-er, 'en ich mot 'n stuver verdeene!” Waat wilt-me dao-aan doon?... Zi
wollen 'em ein dröpke3) gève, mer hèè

1) Wie?
2) zag-t-er - zei hij.
3) dröpke - borrel.

Emile Seipgens, Uit Limburg

187
zag: “geft mich leever ei paar cents.” De broewer wâs ouch in Sinter-Kleuske, dèè
gâf 'em einen dobbele Krant.1)’
Juist ging de deur open, en er kwam een klein meisje van een jaar of zes binnen.
't Was een mooi, blond kind met lange haren en blauwe oogen.
- ‘Dâg Oome... dâg Tant'...’ zei 't, zeer bedeesd, en bleef aan de deur staan.
- ‘Dâg kînjd!’ riep Mieke, ‘kom ens hie... van wèm bös-du?’ Ze lachte tegen 't
kind, en men kon zien dat haar hart in 't lijf meelachte.
- ‘Van Stieve-Geel,’ zei 't kind, en haar bleeke koontjes bloosden van verlegenheid.
Intusschen was Steven opgestaan, had het kind bij de hand gevat en van de deur
naar de tafel geleid. Ook Mieke was opgestaan en naar de tafel gegaan. Beiden zagen
het kind lang aan. 't Zonlicht viel juist op het bleeke gezichtje en spiegelde zich in
de groote oogen, die van honger en armoede getuigden.
Mieke had een glimlach op de lippen en een traan in 't oog. Plotseling wendden
Steven en Mieke de oogen van 't kind en zagen elkander aan.
- ‘Och-erm!’ was alles wat Mieke zei, maar de lach om haar lippen scheen in een
trekje van droefheid over te gaan, en de traan in haar oog werd zoo dik dat hij door
den wimper naar onder dreigde te rollen.

1) Benaming eener Duitsche munt = 1 Mark.
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- ‘Wât kums-te doon?’ vroeg Steven.
- ‘Geljd bringe.... van de hoeshuur,’ zei 't meisje, terwijl 't eenig zilver- en kopergeld
op de tafel legde.
- ‘Dè's ouch waor,’ fluisterde Steven, ‘zi zin drie maonjd achter.’
- ‘Wie hèts-te?’ vroeg Mieke, die haar oog niet van 't kind kon slaan.
- ‘Leneke.... - vader zal uch1) et anger geljd ouch sture.’
- ‘En wie alt bös-du?’ ging Mieke voort.
- ‘Zéve jaor, mit Korsmèss.’
Nu kwam er geen einde aan 't vragen. Leneke moest vertellen hoeveel broertjes
en zusjes ze had, waar ze school ging, en toen ze van haar pop begon, zat ze al op
Miekes schoot.
Toen Leneke weg was, zei Mieke:
- ‘Wât is 'et toch aardig verdeild in de werreld.... noe höbbe die mînse nége kînjer
en veer2) höbbe-d-er gein!’
- ‘Jè!’ zuchtte Steven.
En ze zaten weer zwijgend alleen en wisten niet dat ze beiden aan 't zelfde dachten.
Een paar dagen later was Mieke vrouw Peneij tegengekomen.

1) Uch - u, het duitsche euch.
2) Veer - wij, verbasterd van het duitsche Wir.
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- ‘Wât is det Leneke van uch ein aardig kînjdje,’ had ze gezegd.
- ‘'t Is ei guutje,’ meende vrouw Peneij, ‘as-t-er ins aan de gang is, steit 'em de
bebbel1) neet meer stil!’
- ‘Zoo moste veer-d-er ein höbbe!’ zei Mieke.
- ‘Mî leef mîns,’ was 't antwoord van vrouw Peneij, ‘as 't negende op 'et komme
wâs, zolt geer-d-er2) meschien al heel gèèr ein kwît zin.’
Dien zelfden avond, toen Steven van zijn werk kwam en zijn boterham at, zei
Mieke:
- ‘Ich wol det veer det Leneke van Stieve-Geel mer bi os hadde!’
- ‘Ich höb 't zelfde gedacht,’ antwoordde Steven, terwijl hij met den rug zijner
hand den mond afveegde en lachte.
't Gevolg er van was dat Steven en Mieke Leneke van Stieve-Geel tot zich namen.
Nu waren ze niet meer alleen. Elken morgen als Steven zich naar zijn werk begaf
- hij was tuinman - kuste hij Leneke goeden dag, en Mieke sprak en lachte den
ganschen dag tegen 't kind, als ze niet zong dat het klonk, 't geen ze vroeger nooit
gedaan had.
Ging ze water halen of 't linnengoed begieten op de bleek - zij bezorgde de wasch
voor andere lui - overal nam ze Leneke mee, en als

1) Bebbel - mond die babbelt.
2) Geer - gij, het duitsche Ihr.
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Steven thuis kwam moest het kind op zijn knie zitten.
- ‘Noe weite veer toch woveur veer wirke,’ zeiden beiden.
De vervelendste dag der heele week was voor hen de Zondag; dan mocht Leneke
naar huis gaan, in 't Koolstraatje.
Er was geen kind in 't Visserstraatje, dat beter werd opgevoed. Toen zij drie
maanden bij ‘heur nuuj elders’ was, zonden deze haar naar de stadsschool. Op haar
elfde jaar werd zij aangenomen voor de eerste H. Communie, ‘en 't kinde zoo good
zîne kattekismus, det 'et op de eerste bank kwâm te zitte!’
Leeven tied! toen wâs-'t-er feest in 't Vèsserstreutje! Stève-n had 'et heele hûske
op-e-nûts1) gewit en Stieve-Geel had 'em geholpe. Al de naobers2) kwame Stèven en
Mieke feliciteere, pront of 'et heur eige kînjd wâs; en Geel en zîn vrouw kwame mit
Stèven en Mieke oet de kirk en moste bi heur koffie drinke. Leneke zât baoven-aan
aan de taofel, mit zi blauw fransch-merrinosse klèdje-n aan en zî fien neteldooks
mötsken op, mit eine krans van witte meizeutjes3) d'rom hèr; en Mieke had krintemik
gebakke, mit groote roziene d'rin, en Stieve-Geel had ein nuuj schwarte bòks4) aan
en veur 't eerst van zî lêven einen opstaonde kraag òm, zoo det-er de kop neet links
of rechts kos dreije; en Stèven en Geel roukden eeder ein sigaar, die ze heel kapot
beete.

1)
2)
3)
4)

Op nieuw.
Buren.
Meibloempjes.
Broek.
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- ‘Kînjd, kînjd! wât bös-te schoon en deftig!’ riep vrouw Peneij wel zes maal, ‘zoo
zols-te 't neet gehad höbbe, es-te van den erme gekleid wâs!’
Toen het luiden der torenklok ter hoogmis noodigde, kwamen al de broertjes en
zustertjes van Leneke binnen, om haar af te halen.
- ‘Dè-s ei schoon trüpke bi-ein!’ riep Steven met lachende tronie, terwijl Mieke
voor ieder kind ‘ein krintemikke botram’ smeerde.
- ‘Veer höbbe-d-er, Goddank, gein ein dood!’ zei Geel en beet een groot stuk van
de sigaar.
- ‘Gaot ens op ein rie staon wie de orgelpiepe!’ riep Steven En toen ze op een rij
stonden, ging Steven voor de kinderen staan en Geel naast hem, als een adjudant
naast den generaal, die de troepen inspekteert.
En op ieder had Steven wat te zeggen: ‘Dè-s einen dikzak, - dè-s eine stevige
bengel - ich gluif1) det dèt einen deugeneet is,’ en zoo ‘naovenant.’2)
En voor ieder wist Geel wat te antwoorden: ‘Dèè geit al mit mich oet vèsse3), - dèè
hèèt zich dees wèèk geschlage mit den aldste van de Vôddelekremer - ôs Hanneke
kan al ei paar haoze4) strikke5)’ en zoo daalde hij de rij af; maar aan 't einde gekomen,
keerde hij zich om en fluisterde tegen Steven:

1)
2)
3)
4)
5)

Geloof.
Nao-venant - fransch: à l'avenant.
Visschen.
Kousen.
Breien.
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- ‘Dè-'s wonjer, allemaol ôs jongste kînjer zin neet sterk... de aldste, det geit waal mer de jongste, dao stikt gein kèèr1) in, en 't zin allemaol mèèdjes2)!’
Middelerwijl was Leneke opgestaan om kerkboekje en rozenkrans te halen. Vrouw
Peneij vatte onder de tafel de hand van Mieke, wees op de acht, die als de orgelpijpen
op eene rij stonden, en zeide zóó zacht, dat niemand anders het hooren kon:
- ‘En noe is 'et teende op wèèg!’
- ‘Hie zin de botramme!’ riep Steven, ‘noe mot ich ens kieke wèè 't bèste pruime3)
kan!’
De kinderen lachten, en de grooten lachten mee, en Steven trok Geel in eenen
hoek van 't keukentje en fluisterde hem in 't oor:
- ‘Geel, du hoofs mich de hoeshuur van deze maonjd neet te betale, die schink ich
dich.., ten aandinken aan Leneke z'n eerste Communie.’
Geel antwoordde niets, maar had de tranen in de oogen; en toen trok de heele stoet
naar de kerk - de kleinsten voorop, Leneke tusschen haar moeder en Mieke, Steven
en Geel achterna. En al de bewoners van 't Visserstraatje stonden aan de deur hunner
woning en iedereen wuifde hun goeden dag en riep Proficiat!
Met dien dag had Leneke ‘de kînjerschoôn oetgetrokke,’ zooals Mieke zei. Ze
ging nu nog slechts

1) Kern, pit.
2) Meisjes.
3) Pruimen - eten.
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naar de avondschool, en over dag hielp ze ‘mooder’, zooals ze Mieke noemde, in de
huishouding.
Maar Leneke was niet sterk. Geel had gelijk gehad, toen hij zei: ‘dao zit gein kèèr
in ôs mèèdjes!’ 't Volgend jaar stierf Hanneke, en ook Leneke kwijnde langzaam
weg. Toen ze zestien jaar was, stierf zij ook.
O! hoe hadden Steven en Mieke haar opgepast!... Nacht en dag hadden ze gewaakt
en aan haar bedje gestaan en haar alles gegeven wat ze verlangde. Hoeveel tranen
hadden ze verborgen, eerst voor Leneke, toen de een voor den ander, en toch ‘'et
kînjd mer altied mood ingespraoke en gezagd det 'et wâl weer bètere zol...’
Zoo hadden ze drie jaren lang den dood zien aankomen en drie jaren lang met
Leneke getreurd en geleden - zonder de minste hoop, want ze hoorden wel hoe hol
die kuch was, en zagen wel hoe hun schat langzaam ‘verging wie schnee veur de
zon!’ En toen hadden ze dagelijks den dokter met ongeduld verwacht, en hem met
groote oogen aangezien als hij Leneke telkens weer den pols voelde en maar altijd
het hoofd bleef schudden, tot hij eindelijk zeide: ‘'et is ei' veugelke veur de kat - Geer
mot uch mer op 't ergste verwachte!’
Mieke herinnerde zich niet dat er in haar leven ooit iets gebeurd was, hetwelk haar
meer pijn had gedaan dan dat woord van den dokter. 't Scheen hun beiden, Steven
zoowel als Mieke, of ze Leneke
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thans eerst recht lief hadden, of het alles niets beduidde, wat ze vroeger voor haar
gevoeld, voor haar gedaan hadden. Ze hadden haar bedje naar de opkamer gebracht
en Mieke ‘ging-d-er geine voot meer van âf.’ Zij hield zich goed, maar als Leneke
sliep, weende zij. Steven had rust noch duur meer en kon de klok van twaalven
nauwelijks meer afwachten om naar huis te spoeden.
't Laatste half jaar, toen Leneke het bedje niet meer verlaten kon, hadden
Stieve-Geel en zijn vrouw vaak genoeg gevraagd of ze 't kind niet naar huis zouden
halen, doch Mieke was boos geworden en Steven had gezegd: ‘Zol dèt den dank zin,
Geel?’ Toen hadden ze er niet meer van gesproken en waren 't kind dagelijks komen
bezoeken.
Twee dagen voor haar dood had Leneke gevraagd:
- ‘Vader, wèè leet mich noe begrave, - geer1) of mîn elders in 't Kaolstreutje?’
- ‘Kînjd, kînjd!’ antwoordde Steven, en zijn stem stikte in de tranen, ‘wie konst
du zoo get2) zègge?.... Höbs-te os dan gaar neet3) leef?’
Heel zacht, zonder zich te bewegen, blies Leneke den laatsten adem uit, ‘pront
wie ei lempke det oetgeit.’ - Schreiend verliet vrouw Peneij het Visserstraatje met
haar man, die luid snikte. Steven en Mieke stonden stil en stom aan 't bedje - zij
hadden in de laatste dagen zoo veel tranen vergoten!

1) Gij.
2) Get - Iets.
3) gaar neet - in 't geheel niet.
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- ‘Goddank, det 'et van zî lîje-n âf is!’ zei Mieke.
- ‘'t Wâs toch pront of 'et ôs eige kînjd wâs!’ zei Steven.
Toen ontsloot Mieke de linnenkast en nam er een splinternieuw hemdje en een
sluier van neteldoek uit. Steven haalde de vrouw van den klompenmaker naast de
deur ‘en ze lagte Leneke op schouf’1). Mieke vouwde de magere handjes samen,
plaatste 't kerkboekje van de eerste Communie tusschen de bleeke vingers, legde het
rozenkransje er om heen en drukte 't kransje van meiroosjes in 't haar. Nauwelijks
was het werk ten einde toen vrouw Peneij met een oud hemdje binnenkwam. ‘Zi had
Leneke zoo weinig in 't lève konne gève, zi wol 'em ten minste zîn doodshemdje
schinke, wât 'et mit in 't grâf nâm.’ Maar vrouw Peneij vond Leneke zoo schoon,
zooals ze daar lag, dat ze 't hemdje wegstak en den glimlach niet verbergen kon, die
om haar lippen zweefde, al rolden de dikke tranen ook over de wangen.
Bij de begrafenis gingen Geel en Steven achter 't lijk. Geel schreide als een kind,
maar Steven beet op de lippen ‘en schlokde zîn traonen âf - want Geel wâs ummers
den eige vader van 't kînjd, en dèè mos toch 't meiste bedreufd zin. Wât zolle de
mînse angers wâl zègge?’

1) Op schouf leggen - den doode verzorgen en het lijkgewaad aantrekken.
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II.
Nu waren Steven en Mieke weer alleen.
Mieke maakte de ziekenkamer schoon, en toen zij eens aan 't redderen was veegde
ze 't heele huis.
Een paar dagen later - ze zaten aan tafel te eten - zei Steven eensklaps:
- ‘Veer höbbe toch eine schrikkelikke last gehad.’
- ‘Ich zol nooit gei krenkelik1) kînjd meer wille,’ antwoordde Mieke.
- ‘Veer zollen noe in ôzen alden dâg mer motten allein blieve,’ meende Steven.
Toen zwegen ze en aten; maar 't smaakte hun niet.
In den beginne ging alles goed. Ieder ging zijn gang, deed over dag zijn werk en
als ze 's avonds bij elkander zaten, spraken ze wel van Leneke, doch dan troostten
ze elkander. Ze voelden wel ‘det 'et erg lèèg en schrikkelik stil’ om hen heen geworden
was, maar ook die stilte was iets nieuws voor hen en smartte hen nog niet. Des
Zondags na

1) Ziekelijk.
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den middag wandelden ze naar 't kerkhof en baden een paar malen 't ‘Onze Vader’
en 't ‘Wees gegroet Maria’ op Leneke's graf. En als ze terugkeerden schreide Mieke
zoo luid dat Steven zei:
- ‘Bön1) toch stil, wat zolle de mînse wâl dinke, die os tège komme!’
Ongeveer drie maanden later - Steven en Mieke zaten weer geheel alleen bij
elkander, op een Zondag namiddag, na 't lof, 't was weer een heerlijke zomerdag en
't zonnetje scheen even vriendelijk als vroeger door 't venster op de roode plavuizen
van 't keukentje - daar, plotseling ging de deur open, en er kwam weer een mooi
blond kindje van een jaar of zes binnen, met blauwe oogen en een bleek gezichtje.
Mieke en Steven zagen elkander aan.
- ‘Pront Leneke!’ riep Mieke.
- ‘Wât kums-te doon, Neelke?’
- ‘Geljd bringe van de hoeshuur,’ zei Neelke, even bedeesd als Leneke destijds,
toen ze de eerste maal gekomen was.
- ‘Woorom kumt vader of mooder neet zelf?’ vroeg Steven, terwijl hij 't kind bij
de hand vatte.
- ‘Os Treeske-n is zoo krank. Vader en mooder zitten aan zî bèdje.’
- ‘Wie alt is Treeske?’ vroeg Mieke.
- ‘Veerteen joar,’ zeide 't kind.

1) Bön - wees.
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- ‘Och-erm!’ zeide Mieke. Ze zag Steven aan, en beiden moesten zich omkeeren om
hun tranen te verbergen.
Sinds dien dag had Mieke geen rust meer. Op een avond dat ze geen licht ontstoken
hadden, omdat het buiten helder maanlicht was, hoorde Steven aan 't ademhalen
zijner vrouw dat ze weende.
- ‘Wât is dich?’ vroeg hij treurig.
- ‘Och,’ antwoordde Mieke, ‘ich mot 'et dich mer zègge.... ich kan Leneke neet
vergète.’
- ‘Jao, 't is erg, 't is erg...’ sprak Steven.
- ‘Och, kos ich 'em noe nog ens oppasse!.... ich zeen 'em nog altied in zî bèdje
ligge!’
- ‘Wât wille veer d'r aan doon.... 't is Gaods wil!’ Hij nam de hand zijner vrouw
tusschen de zijne. Zij treurden en zwegen.
Des anderen daags ging Mieke naar 't Koolstraatje om Treeske te bezoeken.
- ‘'t Likt dao pront wie Leneke,’ meende zij, ‘mer 't geliekt niet zoo veul op 'em
as Neelke.’
Twee dagen later was ook Treeske dood.
Steven en Mieke gingen naar Stieve-Geel ter begrafenis. Steven zou met Geel
achter 't lijk gaan, - Mieke vrouw Peneij troosten; maar ze konden geen van beiden
spreken.
Steven reikte Geel de hand, en Mieke nam plaats naast vrouw Peneij.
- ‘Nog jonger as ôs Leneke!’ klaagde Geel. ‘Dao zit geen kèèr in ôs mèèdjes... As
veer ôs Neelke
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noe nog mer behalde... ôs jonges zin sterk genog - mer ôs mèèdjes...’ En hij schudde
treurig het hoofd.
Toen men 't lijkje wegdroeg, bleven Mieke en vrouw Peneij alleen. Ze snikten
beiden - vrouw Peneij om haar Treeske, de andere om Leneke.
Mieke deed haar best om vrouw Peneij te troosten.
- ‘Geer höbt noe toch eur1) Neelke nog’ zei ze, ‘mer veer höbbe nîks meer!’
Neelke moest binnenkomen en op Mieke's schoot zitten. Toen lachte Mieke weer
door hare tranen en ook vrouw Peneij glimlachte; zij kuste 't kind en zei dat ‘het noe
heur insig2) mèèdje wâs.’
Bij 't naar huis gaan zei Mieke tot Steven:
- ‘Wât geliekt det Neelke pront op Leneke!... Die heurkes,3) en det oug, en ouch
det krenkelik uterlik!.... pront Leneke, pront, pront!’
Alle dagen sprak ze van Neelke en 't was haar grootste geluk als ze 't kind
tegenkwam, dan moest zij mee naar 't Visserstraatje, ze sprak er mee en vertelde haar
sprookjes, gaf haar lekkers en appelen en centen. Dan vergat ze uur en tijd en
gewoonlijk moest vrouw Peneij haar ‘insig mèèdje’ terughalen.
De buren lachten er over, staken de hoofden samen en zeiden:
- ‘Zolle ze zich werèchtig weer ei krank kînjd in 't hoes haole?’

1) eur - uw.
2) insig - eenig.
3) heurkes - haartjes.
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Als 's avonds Steven thuis kwam en 't stralend gelaat van Mieke zag, als zij hem
vertelde dat Neelke er geweest was, dacht hij bij zich zelven: ‘Veer zolle weer ei
nuuj Leneke motte numme, det zal neet angers gaon!’
Op zekeren dag - 't was in 't begin van Augustus - stond Steven in den tuin buiten
de stad, dien hij gepacht had, en overlegde terwijl hij zijn pijp opstak:
- ‘Hie mot ich toekommend jaor schnieboone zétte, en doo érrete1) - en op dèt bèd
pastenakels en sproete.... Zol ich in dit jaor nog kropschlaai en pittersillie zeije?....
Hm! 't is al braaf wied in den tied... euver acht dâg is 't Maria-Hemelvaart... en:
Nao Maria-Hemelvaart
Verlust 'et zaodgood zînen aard!

Hemelvaart.... Sapperloot, det is Mieke heure patroon!2) Waat zol ich heur dit jaor
schinke?... Wacht! ein nuuj spuit3) hèèt ze van doon om 'et lievend4) te geete op de
bleik.... en es ich heur ens ei paar nette, nuuj, mit vel gevoorde klumpkes kocht! die
zin good veur de winjter... ze begint te klagen euver kaai veut5) en veer wèren al
lanza-

1)
2)
3)
4)
5)

Errete - Erwten.
Patroon - Naamfeest, dat in Limburg als de verjaardag gevierd wordt.
Gieter.
Lijnwaad, linnen.
Koude voeten.
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merhanjd alder en alder.... Och’ dacht hij dan terwijl hij de pijp stopte, ‘ein spuit en
werrem klumpkes zolle-d-er toch wâl komme.... Kos ich heur mer ein nuuj Leneke
in hoes bringe! Sapperloot, det wâs get!’1)
Hij begon te graven, waar hij kropsla en peterselie wilde zaaien, en met iedere
spade, die hij in den grond stak, blies hij een groote rookwolk uit en zeide tot zich
zelven:
- ‘Wo kom ich aan ein nuuj Leneke?.... Wo kom ich aan ein nuuj Leneke?....’
Plotselings liet hij de spade in den grond steken en sloeg hij de armen kruislings
over de borst. Hij herinnerde zich dat de vrouw van ‘Dorus de wèver’ voor een paar
maanden gestorven was, en Dorus ‘mit vief drübbelkes van kînjer’ was blijven zitten.
‘Zol Dorus det klein mèèdje van 'em neet willen âfgève?’
De spa bleef steken waar ze stak en Steven ging naar Dorus.
Dorus woonde aan 't ander einde der stad op de Veldstraat. Hij had slechts een
enkele kamer, waarin 't weefgetouw met de spoelen stond, benevens het bed, de drie
bedjes der vijf kinderen, eene tafel en de kachel om 't eten te koken. Er was een
helsch lawaai in dat vertrek. 't Weefgetouw klapperde, de spoelen snorden en de
kinderen, die ze draaiden, zongen als krekels.

1) Get - Iets.
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- ‘Dorus,’ begon Steven, ‘ich mot dich ens allein sprèke... Klein kètelkes höbbe döks
groote oore....’
Dorus zond de kinderen naar buiten en trad van achter 't getouw te voorschijn.
- ‘Du mos mich neet kwaolik numme,’ zei Steven, toen ze alleen waren, ‘as ich
dich ein vraog doon, die dich neet aansteit...’
- ‘Wât zal 'et zin, Stève?’ vroeg Dorus.
- ‘Du wèts det os det Leneke van Stieve-Geel gestorven is, wât veer es ôs eige
kînjd hadden opgetrokke... en noe bös-du mit vief erm scheupkes blieve zitte...’
Steven zweeg en zag Dorus aan, om te bespieden hoe zijn voorstel werd
opgenomen; Dorus zag Steven aan, daar hij niet juist begreep waar Steven heen
wilde.
- ‘Noe hadde veer gèèr ein anger kînjd,’ ging Steven voort, ‘es veer det klein
mèèdje van dich mochte groot trèkke, - dan ware veer gelökkig. Mîn vrouw is
kompleet aan 't treure geraakt, omdet ze gei klein-gebeins om heur hèèt... Veer zollen
'et behanjele as ôs eige kînjd....’
Dorus zweeg nog een oogenblik.
- ‘As mich det einen angere kwâm vraoge,’ zei hij, ‘dan schmeet ich hem de deur
oet!... Mer de heel stad wèt hoe veul goods geer aan det kînjd gedaon höbt....’
- ‘Veer zollen 'em kleijen en beköstige, en 'em good laote leere, en 'em zîn
Communie laote doon, en 'em oppasse es ei veugelke!’
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- ‘Os kleinste... ôs Marianneke...’ sprak Dorus, die zoodanig in gedachten verzonken
was, dat hij slechts ten halve hoorde wat Steven beloofde, ‘ôs Marianneke gèèf ich
nog neet âf veur de half werreld... det hèt1) nao zi mooder!...’
- ‘Geljd beeje,2) doon ich dich neet,’ bracht Steven in het midden, ‘'et is en 'et blîft
di kînjd... veer willen 'em mer allein óm os höbbe... du kons 'em zoo döks3) komme
bezeuke as-te wils, en het kan ouch alle dâg ens hie komme.... Halt di Marianneke....
mer.... det anger dan...?’ hield Steven aan.
- ‘Det anger van ei jaor of zès?... ôs Leneke, meins-du?’
- ‘Hèt det Leneke?’ riep Steven, ‘det wâs jao wie gevonje!.... Wât zol Mieke blî
zin!’
- ‘Nèè, nèè!...’ zuchtte Dorus. ‘Ich weit det mi kînjd èt bi uch zoo good zol hobbe
es bi ein princès... mer ich weit neet of ich 'et van mi gemood verkriege kan....’
Met het hoofd in de hand viel hij op het weefgetouw.
Steven smeekte ‘es 'ne kreupele-n aan de wèèg.... Dorus zol 't mer ins probeere’
en hij vertelde hem ‘wie-d-er Mieke, op heure patroon, mit 'et kînjd verrasse wol’
en beloofde hem dat Leneke alles zou erven, hun huis in 't Visserstraatje en hun
huisje in de Koolstraat.

1) hèt - heet.
2) beeje - bieden.
3) döks - dikwijls.
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Op 't einde zei Dorus dat hij 't dan probeeren zou.
Steven verried geen zier van zijn plan; mer 's aoves veur Hemelvaartsdâg - Mieke
zât allein in heur keukske en dacht al: ‘wât blîft Stève lang!’ - dao ging op ins de
deur aop en Stève trooi1) binne.
Mieke wist neet wât ze zâg. Stève droog op den érm ein alderleefste kîndje, mit
donkel heurkes, schwarte uigskes as krélkes,2) rooi wengskes as bellefleurkes en ei
lachend mündje. 'Et had ei fonkelnuuj lichtblauw klèdje-n aan en 't droog in zîn
hendje eine groote, groote bouquet van alderlei bloome.
Mit 'ne wip zat Stève-n èt kînjd rechtop op de taofel, verborg zich achter 'em, en
reep toen, zoo hel3) as-t-er kost:
‘Van aovend is den aovend en morgen is den dâg
Det me Maria bestèke4) mâg!’

En 't engeltje kwam met zijn kinderstemmetje achterna: ‘bestèke mâg!’ en bood
Mieke de bloemen aan, zooals Steven hem geleerd had.
- ‘Stève, Stève!’ riep Mieke. Ze sloeg de handen in mekaar en bleef, als aan den
grond gekluis-

1)
2)
3)
4)

trooi - trad.
krélkes - verkleinwoord van koraal.
hel - hard.
bestèken - iemand geluk wenschen en een geschenk aanbieden op zijn naamdag.
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terd staan. Haar oog vroeg: ‘Wât brings-te mich noe in 't hoes?’ maar spreken kon
ze niet.
Steven sprong achter de tafel uit, omhelsde zijn vrouw en kuste haar, en wees op
't kind dat nog altijd op de tafel stond:
- ‘Ein nuuj Leneke!’ riep hij.
Toen zag Mieke hem blozend aan en antwoordde met eene vraag:
- ‘Höbs du zoo deep in mîn hert gekéke?’
Ze tilde 't kind van de tafel op haar schoot, zag het langen tijd aan, kuste het,
schudde 't van genoegen, zag het weer aan en kuste 't weer.
Het nieuwe kind was niet in 't minst bedeesd. 't Lachte ook tegen Mieke en kraaide
van genoegen als 't geschud werd.
- ‘Wie hèts-te?’1) vroeg Mieke eindelijk.
- ‘Leneke!’ kraaide 't kind.
- ‘Ouch Leneke!’ zei Steven, en hij drukte op 't woordje ‘ouch’.
Mieke kon zich niet herinneren ‘dat ze ooit in heur lèven eine plezeerigere patroon
en ei schoonder bestèèksel gekregen had.’
- ‘As-t-er get in de heel werreld in staot is om lèven en spektakel in ôs hoes te
bringe, dan is 'et det nuuj Leneke,’ vertelde Steven aan den klompenmaker naast de
deur. ‘Op Mieke zîne schoot hèlt 'et 'et gein drie tèlles oet. 'Et kan van alderlei

1) Wie hèts-te - hoe heet je?
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leedjes zingen en 'et zingt den heelen daag es ein krekel. 'Et klumpt op steul en benk,
op kìst en kast, 'et sleit mit 'ne lèpel, mit 'ne borstel, mit et raogelîzer1) of wât 'et mer
kriege kan op de moer2) of op de taofel en daobi zings-te neet, zoo hulpt dich God
neet!.... Den tweeden dâg had 'et al 'et râd oet mîn schörskerr'3) gehaold en aan den
îzere pin tösse twee steul gestaoke - det wâs zîn spool, vertelde-n-et, en al mer weer
toujour'-áan aan 't zinge-n en aan 't dreije. Den derden dâg kinde-n-'et alle kînjer oet
'et Vèsserstreutje, de veerden had 'et zich al mit 'ne groote jong geslage.’
- ‘Dao vèlt nog get aan te schave eer veer hem nao ooze zin höbbe,’ meende Mieke,
toen Steven kwam eten.
- ‘'t Is ei kernalie-wicht!’ antwoordde Steven. ‘Dao zit kèèr in, zol Stieve-Geel
zègge!.... As 'et ouch ens nao dîn hanjd gezat is, konne veer d'r plezeer van höbbe.
- Wo mâg 'et noe weer zin?’
En hij ging uit om 't ‘kernalie-wicht’ te zoeken.
- ‘'t Is toch ôs Leneke neet!’ dacht Mieke.
Een paar dagen later vroeg Mieke het kind, ‘woorom 'et heur noe neet “vader en
mooder” neumde?’

1) raogelîzer - pook.
2) moer - muur, wand.
3) schörskerr' - kruiwagen.
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Leneke zag haar ernstig aan en schudde ‘neen’ met het hoofdje.
- ‘Ich zègg' ummers Oome en Tant',’ gaf het ten antwoord.
- ‘Dat zèès te tège eederein!’
Nogmaals schudde 't hoofdje ‘neen’, 't handje wees naar buiten en 't kind sprak:
- ‘Tège de anger mînse zègg' ich “vrouw” en “meister” en zi zègge “schwarte
Leen” tège mich.’
't Lachte, klom op een stoel en begon weer te zingen.
- ‘Wie 'et ei kinjd toch mit et anger verschilt,’ zuchtte Mieke.
Zwarte Leen bleef slechts een dag of twaalf in 't Visscherstraatje. Op een
Zaterdag-avond kwam Dorus zijn kind terugeischen.
- ‘Geer mot 'et mich neet kwaolik numme,’ zei hij, ‘mer 'et is mich of 'et hoes mich
op de kop velt, noe det kînjd er neet meer is.’
Mieke en Steven gaven Leneke allerlei kleine geschenken en stelden haar weer
aan Dorus ter hand. Ze kusten 't kind vaarwel maar weenden niet.
- ‘Det wâs gei' kînjd veur os!’ zei Mieke.
Ze wisten zelven niet hoe 't kwam dat ze den volgenden dag, toen ze hun
Zondagswandeling maakten, op 't kerkhof te recht kwamen. Mieke bad meer ‘Onze
Vaders’ dan gewoonlijk op 't graf van Leneke. Toen ze terugkeerden zei ze eensklaps:
- ‘Stève, laot os nao Stieve-Geel in 't Kaolstreutje
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gaon... Zonger kînjer kan ich toch neet lève - ich mot det Neelke höbbe!’
- ‘Ich höb-d-er nîks tège,’ zei Steven, ‘as ze 't mer willen âfgève.’
En Steven en Mieke gingen naar Stieve Geel. Ze smeekten en baden, en Steven
trok Geel in een hoek der kamer en beloofde hem ‘dat er al zî lève kos blieve wonen,
zonger eine cent hoeshuur te betalen.’ Vrouw Peneij weende bitter maar ‘ze kos 'et
Stève en Mieke toch neet weigere, die zooveul goods aan heur Leneke hadde gedaon.’
Opgetogen van vreugde, blij als de engelen, trokken Steven en Mieke met Neelke
naar 't Visserstraatje.
Een paar dagen later staken de buren de hoofden samen, lachten en zeiden tot
elkander:
- ‘Dao höbbe ze zich werèchtig weer ei krenkelik kînjd in 't hoes gehaold!’
Doch Steven tilde Neelke van den grond, kuste haar, hield haar hoog boven zijn
hoofd, en terwijl het kind de armpjes naar Mieke uitstrekte, om niet te vallen, riep
hij:
- ‘Hoera! noe höbbe veer eerst ei nuuj Leneke!’
Op een mijner laatste tochtjes door Limburg bevond ik mij in 't stadje, waar ik Steven
en Mieke gekend heb.
In een verloren oogenblik dwaalde ik naar 't kerkhof. Wie wil niet gaarne een groet
aan geliefde dooden brengen, nadat de handdruk van zoo-
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velen nog in leven gevonden vrienden eene wereld van herinneringen voor den geest
heeft teruggetooverd?
Ik zag er een aardig tafereeltje. Een jeugdig paar, klaarblijkelijk in bruiloftsgewaad
- zij, een slanke, tengere vrouw met blonde haren en blauwe oogen - hij, een hupsche,
krachtige jongen - bezochten beurtelings twee graven. Op het eene stond een klein
houten kruis, op het ander een kleine vierkante steen; om beide hingen zij een
eenvoudig kransje van eiloof en immortellen.
Die feestdosch op 't kerkhof wekte mijne nieuwsgierigheid. Toen 't paar gearmd
vertrokken was, begaf ik mij naar de graven met de kransen. Op het houten kruisje
las ik den naam van vrouw Peneij, op den steen dien van Steven en Mieke.
- ‘Zol det krenkelik Neelke....?’ dacht ik.
Ik volgde hen ongemerkt. En ja! ze sloegen wel het Visserstraatje in! Hier was
alles in rep en roer. Jong en oud liep naar de deur en groette en riep Proficiat! Voor
de woning van Steven en Mieke was eene eerepoort van eikenloof en dennentwijgen
opgericht. Een grijsaard, dien ik onmiddellijk herkende, stond in de deur. Hij droeg
een zwart lakensch pak en staande boordjes, die hem beletten het hoofd links of
rechts te draaien; soms beet hij een groot stuk van de sigaar, die hij rookte - rookte
met ongeduld.
- ‘Goddank, det geer dao zeet!’ riep hij toen
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hij 't paar zag aankomen, ‘ich begos mich hie schoon te vervèle. Had mich 't vèsse
mer neet die verduvelde gicht bezorgd, dan wâs ich mit uch gegaon nao 't grâf van
mooder en van Stèven en Mieke!... Dao ligge ze noe allemaol!.... dèè gooie Stève!...
det good Mieke!.... Mot ich ze noe nog euverlève!.... Allà, allà, van dâg gein
tristigheid.... die kumt op de broeloft neet te pas!.... Dè-s egaal, wèè had ooit gedacht
det-er zoo veul kèèr in ôs Neelke zât!....’
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De kapelaan van Bardelo.
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De kapelaan van Bardelo.
't Zal ongeveer veertig jaar geleden zijn, dat Nuenenhof onder Bardelo weer in vollen
bloei stond. De vorige eigenaar had geweldig achteruitgeboerd; hij was een
eigenzinnig en stijfhoofdig man geweest, die alles beter wist dan anderen, veel vroeger
ploegde en later zaaide dan zijn buren, reeds het tweede jaar spurrie teelde, waar
anderen eerst 't derde of vierde jaar aan dachten, en geregeld de ‘krankheid’ in de
aardappelen kreeg, omdat hij niet op tijd rooide. Dit alles was 't voorschrift van zijn
duitsch handboek over den landbouw, hield hij stokstijf vol, een boek, dat hij ‘der
jute Ackersmann’ noemde, maar nooit aan iemand toonde. In waarheid echter
handelde hij zoo, alleen om 't heimelijk genoegen te smaken van anders te boeren
dan de Bardeloërs, en door geen hunner begrepen te worden. Toen hij stierf, vond
men Nuenenhof zwaar belast, de schu-
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ren ledig, en geen spoor van den ‘juten Ackersmann.’ Nuenenhof was onder den
hamer gekomen, en Dirk Grubbeler, de knecht van den pastoor, had woonhuis,
stalling, schuur en akkerland gekocht voor een matige som, zoo als de oudste boeren
getuigden.
Dirk was in een ander dorp geboren, dat meer naar den heikant lag. Zijn vader,
die er een kleine hofstee gepacht had, bezat een talrijk huisgezin. Zoo kwam 't dat
Dirk uit dienen moest. ‘Als ik maar met paarden mag omgaan,’ had Dirk geantwoord.
De oude Grubbeler had een plaats voor hem gevonden in de stad, maar Dirk kon er
niet aarden. 't Limburgsch stadje was te groot voor Dirk, 't lag hem op 't hart, 't groote
gedoe van zijn heer - die een zeepziederij bezat, handel dreef in steenkolen, kalk en
plavuizen, en buiten hem nog drie knechts en twee meiden hield - verpletterde hem.
Uitgaan deed hij niet, maar omdat zijne geheele omgeving vreemd was, merkte hij
alles op, wat hij zag, en maakte alles een indruk op hem, die nooit weer werd
uitgewischt. Maar bevallen kon hem dat alles niet, hem, die slechts droomde van
akkeren en ploegen, van de koeien in de weide en 't verzorgen der paarden. Gelukkig
dat er twee groote, zware, brabantsche appelschimmels op 't erf waren; anders was
Dirk zeker gaan loopen. Nu hield hij 't er vijf jaar uit. Trouw en gedienstig als hij
was, verwierf hij zich de achting van zijn meester
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en van de andere dienstboden, al werd hij ook menigmaal uitgelachen, als hij de stad
en 't steedsche leven kleineerde, en minachtend uitriep: ‘Neen, dan is 't bij ons op 't
dorp heel wat anders, selderdjennekes!’ Zijn dorp aan den heikant, hahaha!
Er begon een nieuw tijdperk in Dirk's leven, toen op een warmen zomerschen dag
de pastoor van Bardelo aanschelde.
- ‘Marante-Deus! daar is Heerneef van Bardelo!’ riep de zeepzieder. ‘Vrouw,
breng eens gauw een flesch wijn!’
De pastoor was een welgedaan, zwaarlijvig man, met een rond en blozend gelaat.
- ‘Hoe maak je 't, neef?’ zei hij, terwijl hij even de toppen zijner dikke vingers in
de gespierde hand van den koopman lei. Toen draaide hij zich om en zette den dikken
rieten stok met den ivoren knop tegen den muur. ‘'t Is warm van daag,’ liet hij er op
volgen, nam zijn steek af, veegde met zijn roodkatoenen zakdoek het zweet van zijn
voorhoofd, en nam hijgend en blazend plaats.
- ‘En wat is er voor nieuws?’ vroeg de zeepzieder, nadat hij geïnformeerd had naar
de gezondheid van Heerneef's meid, van den kapelaan en van den burgemeester, die
allen welvarend waren.
- ‘'k Heb een paard en een karretje gekocht,’ zei Heerneef.
- ‘Wel, dat's best... daar hebt u gelijk aan... u kunt het immers goed stellen’
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- ‘Ik word te dik,’ ging de pastoor voort, ‘ik kan niet goed meer loopen.’
- ‘Jawel, jawel,’ zei de zeepzieder. ‘En van wien hebt ge gekocht?’ De pastoor
noemde den verkooper, beschreef het paard en gaf den prijs op.
- ‘Weet ge ook een goeden knecht voor me, neef?’ zei hij daarop. Die vraag was
blijkbaar het doel van zijn bezoek.
- ‘Dat was iets voor onzen Dirk!’ riep de neef, ‘die kan 't toch in de stad niet langer
uithouden.’
Zoo kwam Dirk naar Bardelo, om 't paard van mijnheer pastoor op te passen en
verdere diensten te verrichten.
Toen de pastoor de eerste maal met zijn karretje door 't dorp reed, liep jong en oud
naar de deur, en toen Dirk den eersten Zondag uit de hoogmis kwam, stieten de
boeren en boerinnen mekaar in de zij en fluisterden: ‘De nieuwe knecht van meneer
den pastoor,’ en groetten Dirk zeer beleefd.
Dirk was een juweel van een knecht; maar hij had ook goede dagen op de
‘pastoraat’, en verdiende hoog loon. Als de pastoor, die altoos dikker werd en ronder
van aangezicht, een zijner confraters bezocht, en deze, als 't licht al lang ontstoken
was, noodigde: ‘Nog eene flesch, collega!’ kon hij gerust antwoorden: ‘'t Komt er
op een uurtje niet aan, 'k heb morgen een lijkdienst, pas om tien uur, en in 't karretje
bij Dirk zit ik zoo goed als thuis!’ Dat was den herder van Bardelo veel waard, en
daar
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hij 't goed stellen kon, sloeg hij jaarlijks de huur op, zonder dat Dirk er om vroeg.
's Zondags, als de pastoor niet uit rijden ging en er geen collega's kwamen, wat
op feest- en heiligdagen maar zelden gebeurde, bracht Dirk den avond door in de
Zwaan, waar hij drie glazen bier dronk en over den akker praatte, selderdjennekes!
Was er een verkiezing voor den gemeenteraad ophanden, dan moest hij wel eens een
oor in den wind houden, om pastoor te kunnen melden wien de boeren kiezen wilden;
maar de verkiezingsstrijd, die thans in Limburg woedt, was er toen nog onbekend.
In de week bleef hij thuis, en mocht de groote tinnen kan ruim half vullen van het
‘steenoud’, dat de brouwer extra voor mijnheer pastoor gebrouwen had, op 't wijnstuk,
dat twee jaar te voren rechtstreeks uit Bordeaux was aangevoerd. Praten deed hij niet
veel; de oude Geutruu1), die met hem diende en 's avonds ‘voor d'r eigen’ breien of
spinnen mocht, had immers toch geen verstand van den akker en het paard. Soms
echter, als Dorethei2), de meid van den kapelaan, iets kwam bestellen, werd Dirk
levendiger; dan mocht de tinnen kan nog eens bijna halfvol getapt worden, en kregen
Geutruu en Dorethei ook een groot glas ‘steenoud met suiker’. Dirk vertelde van de
stad, vanwaar hij geregeld op zijn dorp aan den heikant, en vandaar weer op den

1) Geertrui.
2) Dorothea.
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akker en het paard terugkwam, totdat Dorethei zich naar de ‘kapelanij’ spoedde, en
hij, voor 't gaan slapen, met Geutruu den rozenkrans bad.
Toen Dirk zes jaar op de pastoraat gediend had, erfde hij heel onverwachts
drieduizend francs van eene nicht, die hij nauwelijks bij naam kende. Maar zijn
rijkdom veranderde niets aan zijne levenswijze; ‘nu zal ik toch alle dagen drie “Onze
vaders” en drie “Wees gegroeten” voor haar bidden’ zeide hij en gaf 't geld aan
mijnheer pastoor, die het met het zijne voor hem zou uitzetten; 't deed maar vier
percent, maar stond zeker.
Twee jaren later stierf de oude Geutruu en kwam er een andere meid, die Angenees
heette. 't Was een hardere slag voor Dirk dan hij in den beginne wel dacht. Angenees
voerde nieuwe wetten en gewoonten in, wilde spaarzamer wezen dan bij den
welgestelden pastoor van Bardelo noodig was, en sloot kast en kelder dicht. Dirk
dacht aan ‘vertrekken’, maar hij kon van den pastoor en 't paard niet scheiden. Ook
Dorethei mocht Angenees niet lijden; ze kwam maar zelden meer op de pastoraat, 't
geen Dirk speet, ‘want 't was toch zoo'n goed mensch.’ Dirk kon zijn oud recht, om
zelf iederen avond de tinnen kan ruim halfvol te tappen, slechts met moeite handhaven;
den eersten avond was Angenees zelve naar den kelder gegaan en had het steenoud
al op de tafel gezet, toen Dirk uit den paardenstal kwam. Hij was dien avond zonder
bier te bed gegaan, evenzoo
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den tweeden en den derden avond, toen Angenees hem hetzelfde verslagen bier had
voorgezet. Het toeval wilde echter dat mijnheer pastoor den vierden dag met een
zijner parochianen, die jaarlijks eene mis tegen hagel en brandschade liet lezen, een
glas bier dronk en meende dat het wat zuur werd. Bij die gelegenheid werd Dirk's
meening gevraagd, die verbeten antwoordde: ‘dat hij 't bier al in eenige dagen niet
meer geproefd had en 't dus niet wist,’ waarop Dirk genoodzaakt werd de handelwijze
van Angenees aan 't licht te brengen, en de pastoor tusschenbeiden kwam met het
vriendelijk bevel, dat Dirk den kelder zou verzorgen. Er werd een spijker in den muur
geslagen, waaraan de sleutel zou hangen voor 't gebruik zoowel van Dirk als van
Angenees; maar een stille wrok was in beider hart ontstaan, die hen op een beleefden
voet van oorlog plaatste, even als twee kleine staten, die gaarne vechten zouden,
maar daarin stilzwijgend verhinderd worden door de naburige groote mogendheid,
met wier politiek hun strijdlust niet strookt.
Zoo ging nog een jaar om.
Op een warmen Julidag stond Dirk in den tuin met een wit groflinnen voorschoot
om, dat met de punten tusschen den band was opgeslagen, en wierp de groote boonen,
die hij plukte, erin. De pastoor wandelde 't breede middenpad op en af, het brevier
in de linker- en eene lange duitsche pijp in de rechterhand. Toen 't gebed, dat hij
halfluid gepreveld had, ten

Emile Seipgens, Uit Limburg

220
einde was, sloeg hij een groot kruis, deed het vroeger eens op snee vergulde boek
dicht, en kwam rechtstreeks op Dirk af. Deze dacht niet anders dan dat de pastoor
zou vragen, of de boonen dit jaar beter gelukt waren; in stede daarvan vroeg deze
plotseling:
- ‘Weet je 't nieuws, Dirk? Nuenenhof wordt verkocht.’
Dirk keek zijn meester met verbaasde oogen aan.
- ‘'k Heb 't gedacht,’ sprak hij daarop. ‘Dat wil wel akkeren, maar ze kennen 't
niet, selderdjennekes!’
- ‘Wat zou 't geheele eigendom wel waard zijn?’ liet de pastoor er op volgen,
zonder acht te slaan op Dirk's opmerking.
- ‘'k Weet het niet, mijnheer pastoor,’ antwoordde Dirk. ‘Maar 'k houd het er voor,
dat het goedkoop verkocht wordt.... Nuenenhof is erg verwaarloosd’...
- ‘Kom eens mee naar binnen, Dirk; 'k moet u spreken.’
De oogen van den knecht werden met nog grooter verbazing opengezet dan zoo
even. Dat mijnheer pastoor hem iets te zeggen had, waarvoor hij moest binnenkomen...
dat was nog nooit gebeurd - en 't was al bijna tien jaar dat hij op de pastoraat diende!
Dirk bond het grof linnen voorschoot af en volgde werktuigelijk zijn heer in de
voorkamer. Deze sloot zelf de deur en bleef toen voor Dirk staan.
- ‘Dirk,’ zei hij kortweg, ‘gij moet Nuenenhof koopen.’
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Dirk kon geen antwoord geven; hij staarde in 't ronde gelaat van den geestelijke, en
berekende met de snelheid der gedachte, dat zijn meester toch nog niet oud genoeg
was om kindsch te worden.
- ‘Gij zijt er de rechte man voor om Nuenenhof weer in fleur te brengen, en 't is
voor u een gevonden zaak, een kolfje naar je hand...’ ging de herder voort, zonder
antwoord af te wachten; ‘'t geld dat gij geërfd hebt en wat ge overlegdet, is meer dan
voldoende.... De hypotheek die op den hof staat, hoort mij toe en dat zullen we wel
schipperen....’
- ‘En dan, mijnheer pastoor, en dan!....’ gilde Dirk met fonkelende oogen, ‘ik kan
Nuenenhof niet alleen bestieren!’
- ‘Gij moet twee knechts nemen, Dirk, en trouwen,’ zeide de pastoor zeer bedaard,
‘een brave, christelijke vrouw nemen volgens Gods hart.’
- ‘En 't paard dan, selderjennekes!’ riep de knecht.
- ‘'t Paard neemt ge mee. Een anderen knecht in huis halen, doe ik niet. Angenees
kan me in 't vervolg wel de schoenen poetsen en de boodschappen doen. Gij stalt het
paard op Nuenenhof en verzorgt het; als ik uitrijden wil, kan Angenees of de koster
't u even komen zeggen; met een ander rijden doe ik nooit!’
- ‘Maar, mijnheer pastoor... eene vrouw nemen...’ stotterde Dirk.
- ‘Ik begrijp u, Dirk; ik weet wat ge zeggen wilt,’ antwoordde de herder met een
glimlach. En daarop zeer ernstig: ‘De liefde is slechts dolheid der jeugd...’
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en met kracht: ‘Christelijke deugden, die wederzijdsche achting inboezemen, dat is
de ware liefde!... Of meent ge, dat de huwelijken niet in den hemel gesloten worden?’
En terwijl hij den wijsvinger recht naar Dirk uitstak, als iemand die eene onfeilbare
waarheid verkondigt, ging hij voort: ‘Dorethei van den kapelaan is de braafste persoon,
die ik in mijn leven heb leeren kennen!... En weet ge wel,’ zoo besloot hij met een
veelbeteekenend hoofdknikken, ‘dat ook zij een mooien duit heeft gespaard!’
Dirk beefde over al zijn ledematen, en zijne knieën bonsden tegen elkander.
- ‘Maar... maar... maar...’ uitte hij nog, zonder te weten wat hij zeggen zou.
- ‘Dirk,’ hernam de pastoor op eenigszins zalvenden toon, ‘wees verstandig en
dank den hemel voor de buitengewone genade, die u in 't leven ten deel valt... Met
al het overige belast ik mij.’
Vier maanden later trouwden Dirk en Dorethei. Pistoolschoten werden in 't dorp
gelost, de pastoor en de kapelaan waren beiden onder de bruiloftsgasten, 't geen ‘bij
menschenheugenis’ in Bardelo niet gezien was, en voor den hoofdingang van
Nuenenhof hadden de parochianen een eerepoort opgericht van eiken- en dennenloof,
met driekante vaantjes van bont papier en klatergoud er tusschen, waardoor de nieuwe
eigenaars werden binnengeleid.
Er was nog geen jaar vervlogen of men kon al
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zeer goed merken, dat Nuenenhof in andere handen was overgegaan. De witkwast
had overal goede diensten gedaan, deuren en vensters waren lichtgroen geverfd, de
daken hersteld, en er lachte u overal een meer dan Limburgsche zindelijkheid toe.
Dirk bezorgde met twee knechts den akker, ploegde en zaaide eigenhandig, terwijl
Dorethei, met een forsche koemeid, huis en veestal in orde hield. Dirk's aangezicht
straalde van vreugde telkens als hij thuis kwam en Dorethei's zindelijkheid op nieuw
bewonderen moest. Zij was van den morgen tot den avond bezig, en 't aangenaam
bewustzijn, dat Nuenenhof haar eigendom was, verdubbelde haren ijver en hare vlijt.
De pastoor van Bardelo had den spijker op den kop geslagen, toen hij Dirk
‘wederzijdsche achting’ in zijn huwelijk had geprofeteerd. Dirk en Dorethei waren
volkomen gelukkig, al kwam 't ook tusschen hen nooit tot het vertrouwelijke ‘du’
en ‘dich’, den Limburger eigen, en bleef het steeds tusschen de echtelieden bij het
beleefdere en meer hoffelijke ‘geer’ en ‘uch’. En een echt christelijk huisgezin, ook
dat had de pastoor tot stand gebracht. Iederen avond, op slag van negenen, kwamen
de beide knechts en de koemeid in de keuken, om met ‘den meester’ en ‘de vrouw’
den rozenkrans te bidden, en des Zondags gingen allen ter hoogmis, met uitzondering
van een der knechts, die beurtelings naar de vroegmis gingen, om, bij afwezigheid
der anderen, huis en hof te bewaken.
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In November verscheen Dorethei twee achtereenvolgende Zondagen noch in de
vroeg- noch in de hoogmis. De pastoor, die zulks had opgemerkt, wandelde een paar
dagen later naar Nuenenhof, om persoonlijk te vernemen wat Dorethei scheelde,
want alleen eene ongesteldheid kon oorzaak wezen dat ze niet ter kerk ging. Hij vond
haar echter in drukke bezigheid, en toen hij Dirk, die hem in 't heengaan over den
hof begeleidde, naar de reden van Dorethei's thuis blijven vroeg, antwoordde deze
met een beschaamden glimlach: ‘Dat het niets was, slechts wat hoofdpijn, en dat het
wel weer zou overgaan.’
Toen Dirk weer de keuken binnentrad, zei hij zacht tot Dorethei:
- ‘Zouden we mijnheer pastoor niets moeten zeggen, vrouw?’
- ‘Zooals 't u belieft, meester,’ antwoordde zij.
Den volgenden Zondag ging Dirk weer alleen ter kerk, doch na de hoogmis schelde
hij aan de pastoraat en bracht mijnheer pastoor de boodschap: ‘Komplimenten van
Dorethei, en dat ze in gezegende omstandigheden verkeert,’ welke boodschap hij
een half uur later op de kapelanij herhaalde. De beide heeren wenschten Dirk hartelijk
geluk, en bij beiden moest hij dien dag een ‘dröpke’ drinken.
Gedurende dien winter was de pastoor van Bardelo verplicht het huis te houden,
omdat hij aan podagra leed. Dirk bezocht hem een paar maal na kerktijd - anders
verliet hij den hof en Dorethei
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niet. Dan klaagde de pastoor over hevige pijnen en zeide dat het erger was dan iemand
wist, en dat het hem zoo leed deed dat hij nu niet meer kon gaan rijden. Zijn eenige
troost was het menigvuldig bezoek zijner collega's; en, ja, dat was waar ook! de
laatste wijn, die Dirk had afgetapt van dat groote fust uit Bordeaux, had zich zoo
uitmuntend ontwikkeld op de flesch, dat iedereen er over riep.
Op een heerlijken morgen in 't begin van Mei stapte Zijn Zeereerwaarde echter
met ongewonen spoed naar Nuenenhof, als had hij nooit van podagra geweten. Een
half uur vroeger was een der knechten in zondagskleeren op de pastoraat verschenen
met de komplimenten van den ‘meester’, en dat de ‘vrouw’ gelegen was van een
‘jongen zoon’. In de deur zijner woning stond Dirk, met zwartlakensche broek tot
op de lage schoenen, die met linten waren dichtgebonden, 't vestje dichtgeknoopt tot
aan de kin, den hoogen ruig-zijden hoed op 't hoofd en de lange donkerblauwe jas
aan, ‘waarin hij getrouwd was.’ Zijn geheele gelaat straalde van vreugde, toen hij
zijn weldoener zag aankomen.
- ‘'t Is een jongen, mijnheer pastoor, 't is een jongen!...’ riep hij hem tegen.
- ‘Proficiat, proficiat!’ hijgde de pastoor, ‘waar is kraamvrouw en kind?’ En zonder
het antwoord af te wachten, klauterde hij de vier treden op, die naar de slaapkamer
van Dirk en Dorethei leidden, wierp de deur wagenwijd open, stak de beide armen
met
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den dikken rieten stok in de hoogte en riep met luider stemme: ‘Benedictus qui venit
in nomine Domini! Magnificat anima mea Dominum!’ Wel sprong de vroedvrouw
op en kwam hem met ‘sjuut!...’ te gemoet, doch de herder liet den stok met den ivoren
knop uit de rechter- in de linkerhand overgaan, sloeg een groot kruis in de richting
van het bed en riep even luid: ‘Benedico te in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti,
amen!’ waarop hij door de vroedvrouw en door Dirk zoo zachtjes mogelijk verwijderd
werd. Of het luid geween, waarin de pasgeborene thans losbrak, een antwoord was
op de zegening, die de priester over hem uitsprak?
In de keuken gekomen, vroeg de herder:
- ‘Om hoe laat is 't kind geboren?’
- ‘Om drie uur, mijnheer pastoor.’
- ‘Dan zullen we hem van daag maar onmiddelijk doopen.’
Dirk had er niets tegen in te brengen.
- ‘Mijnheer pastoor,’ zei hij, ‘gisteravond nog hebben ik en Dorethei overlegd dat
we u zouden vragen om een naam voor 't kind.’
- ‘Petrus!’ antwoordde de geestelijke, zonder zich een oogenblik te bedenken.
‘Petrus, de beschermheilige onzer parochie en de prins der apostelen, van wien
Christus gezegd heeft: Gij zijt eene steenrots, en op deze steenrots zal ik mijne kerk
bouwen!’
Dirk begreep er niets van hoe de pastoor opeens aan een steenrots kwam.
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- ‘Peter... Peter...’ herhaalde hij met een glimlach en een knik ten teeken van
toestemming, ‘Peter!... selderdjennekes! Best! best! mijnheer pastoor!’
Als plotseling door eene gedachte getroffen, greep de pastoor van Bardelo de ruwe
hand van Dirk: - ‘En als er ook eens van hem eene steenrots der Kerk wierd?... Als
we ook eens van hem een pastoor maakten, Dirk?’
Dirk kon niet antwoorden, maar zijn fonkelende blik verried den priester welk
zalig gevoel, welke trots bij die gedachte zijn ziel doortintelde.
Peterke was 't eenig kind, dat Dirk en Dorethei geboren werd, die 't gemis van verdere
telgen niet eens gevoelden, zoo gelukkig maakte hen 't bezit van 't jongske. En 't was
of het wichtje eerst recht alle heil en zegen had meegebracht: - in een paar jaren tijds
stond Nuenenhof in zoo grooten bloei, als geen andere hoeve in een omtrek van
zeven uur gaans!
Zeven jaren lang droeg Peterke geen andere kleur dan blauw, ter eere van de H.
Moeder Gods Maria, ingevolge een gelofte die Dorothei had afgelegd nog voor dat
Peterke het levenslicht aanschouwd had. Op zijn achtste jaar kreeg hij een
donkerblauw duffelsch pakje aan, dat uit buis en broek, aan elkander vast, bestond,
en van achter werd dichtgeknoopt. Een half jaar later ging hij met andere kinderen
naar
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school, in 't dorp. 't Was een aardig kereltje; niet als andere ‘wichter’ met dikke roode
wangen en flauwe droomerige oogen, maar vlug en levendig, eenigszins bleek van
gelaat, want hij was niet zoo sterk als de anderen, en met blauwe fonkelende kijkers,
die nieuwsgierigheid en dorst naar kennis verrieden. Als de pastoor een bezoek aan
de school bracht, o, dan was er geen die alle vragen van den katechismus, ook de
moeilijkste, zoo letterlijk, en 't Onze Vader, 't Wees gegroet Maria, de belijdenis der
Apostelen, de tien geboden Gods, de vijf geboden der H. Kerk en de Akten van
Geloof, Hoop, Liefde en Berouw, zoo vroom en stichtelijk kon opzeggen als Peterke;
en als hij dan nog eenige schietgebedjes, die moeder hem geleerd had, en 't versje
van Van Alphen: ‘Jezus is een kindervriend,’ had ten beste gegeven, dan nam de
geestelijke 't jongske tusschen de knieën, en mocht hij tot belooning het mooiste
prentje uit het brevier kiezen. En toen de eerste maal Sint-Niklaas weer in 't land
kwam, bracht hij Peterke een misgewaad en stola van ‘meubelkatoen’, eene albe1)
met gebreide kant en een volledig altaargereedschap: venerabel, kelk en ampullen
van gegoten tin. Nu werd de muffe opkamer in een kapel herschapen. Een voetbank
op de tafel geplaatst, en 't zwart en rood geruit wollen tafelkleed daarover uitgebreid,
was het altaar, dat met twee

1) Wit koorhemd.
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kaarsen op koperen luchters, met kelk en venerabel en een oud misboek, door mijnheer
pastoor geschonken, versierd werd. Peterke, die in de kerk geen oog van den priester
afwendde, deed er elken zondag namiddag de mis, door vader en moeder en eenige
bevoorrechte kinderen bijgewoond.
Een onder hen was Hanneke van den mulder, Peterke's oogappel: Hanneke, die
een jaar bij haar tante in de stad had doorgebracht, en bij de Zusters van Liefde in
de bewaarschool had gegaan, waar zij allerlei schoone, vrome liedjes geleerd had.
Met opgetogen gelaat, de blikken ten hemel gericht, hief Peterke den tinnen kelk
omhoog en zegende 't volk, terwijl de ‘kraol’1) de tafelbel van den burgemeester deed
klinken, en Hanneke met haar zilveren stemmetje zong:
‘Met de handjes, klap, klap, klap,
Met de voetjes, trap, trap, trap.’

En als Peterke zich van 't misgewaad ontdeed, en in het witte koorhemd, als een
jonge leviet, een weinig terzijde van het altaar plaats nam, en de vrome gemeente
verraste met de preek, die de schoolmeester hem geleerd had, dan pinkten Dirk en
Dorethei een traan van ongekende vreugde uit 't oog.
Op zijn elfde jaar kreeg de knaap, buiten schooltijd, onderwijs in 't latijn van
mijnheer kapelaan, die

1) Koorknaap, ontstaan uit koraal, iemand die bij het koor behoort.
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daartoe door den pastoor was aangezocht. De kapelaan was een lang, mager man,
bleek en ernstig, nauwgezet in alle dingen en zeer matig. Hij leerde Peterke rosa,
rosae, rosae, rosam, en amo, amas, amat en bovendien de gewijde geschiedenis. De
nieuwe wereld, die het oude en nieuwe testament voor de verbeelding van het jongske
ontsloot, vervulde zijn geest met gevleugelde engelen, die een vlammend zwaard
dragen, met koningen, die op harpen spelen, met profeten op een mesthoop of in
ballingschap, met duivelen, die uit den mond der bezetenen stijgen, met klagenden,
zieken en melaatschen, waartusschen een goedige God in menschelijke gedaante,
met zachten blik en bleek gelaat, zegenend en genezend rondwandelt. Hoe lief had
hij den kapelaan, van wien hij al die wonderbare dingen voor het eerst vernam! Overal
zag hij diens bleek en ernstig gelaat, overal hoorde hij diens zalvende stem, die hem
sprak van Jacob en Joseph, van Pharao en de Roode Zee, van Saul, David en Absalom,
van Johannes en Maria onder 't kruis, en dan was het alsof dat bleek en ernstig gelaat
op den Zaligmaker zelven geleek, of die zalvende stem, de stem van Christus zelven
was. O, hoe zich alles in zijn geheugen prentte en hoe hij alles wist over te vertellen
aan Hanneke, als ze samen uit de school kwamen en moegezongen waren van ‘klap,
klap, klap,’ en ‘trap, trap, trap!’
Uitgerust met rosa en amo, ging Peterke op zijn
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twaalfde jaar naar 't kleine seminarie te K. De pastoor van Bardelo had zelf zijn komst
aan den directeur van 't gesticht medegedeeld, en deze had het nummer gezonden,
een nummer van drie cijfers, waarmee al 't goed van Peterke, hemden en lakens,
kousen, zakdoeken en boordjes, met turksch-rood garen, onder de eerste letters van
zijn naam, moest gemerkt worden. Dorethei was er een heele maand mee bezig
geweest, bijgestaan door het gebochelde Tilke, de eenige naaister van 't dorp. Menige
zucht en verborgen traan waren Dorethei onder 't ‘teekenen’ ontvallen, bij de gedachte
dat Peterke haar verlaten moest. Ze wist wel dat de studenten 't goed hadden te K.,
wat eten en drinken betrof, maar God wist waar 't lag en hoe ver 't was, en hoe 't haar
Peterke wel gaan zou onder driehonderd wildvreemde kinderen, groot en klein,
waaronder zooveel woeste jongens uit Pruisen.
's Avonds voor 't vertrek van Peterke gingen Dirk en Dorethei met het kind naar
mijnheer pastoor en mijnheer kapelaan om afscheid te nemen, beiden in hun
zondagskleeren en 't jongetje in hun midden. De pastoor liet een flesch wijn komen
en klonk op de goede reis, en voor 't heengaan schonk hij ‘'t pastoorke’, zooals hij
Peterke reeds noemde, een kerkboekje en een rozenkrans, waarvan de bruine koralen
uit kokosnoot gedraaid en met zilverdraad aan elkander geketend waren. 't Bezoek
bij den kapelaan was korter, maar niet minder hartelijk; hij
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schonk zijnen leerling, in een prachtband van glanzend rood papier met gouden
ornamenten, de Histoire Sainte - want hij zou nu toch te K. weldra Fransch leeren.
's Anderen daags stonden Dirk en Dorethei vroeg op; ze moesten met Peterke voor
achten een half uur buiten Bardelo, aan de herberg ‘de Lindeboom’ wezen, waar,
volgens afspraak, de andere K'sche studenten uit dit gedeelte van Limburg met den
huurkoetsier uit de naburige stad zouden aankomen en Peterke ‘opladen’. Dirk en
Dorethei, ieder Peterke aan eene hand houdend, stapten zwijgend door den heerlijken
Octobermorgen, en Dirk merkte niet eens dat de korte Duitsche pijp, waaraan hij
werktuigelijk bleef trekken, al lang uit was. Dorethei droeg een strooien karbies, een
soort van tasch met handvatsels; de groote koffer was per voerman vooruitgezonden.
Eensklaps bleef Peterke staan, draaide zich half om en keek naar den hoogen,
grijsgeverfden windmolen, die met zijn hooge wieken ver boven 't kreupelhout van
't naburig eikenboschje uitstak.
- ‘Zou Hanneke al op zijn, moeder?’ vroeg hij.
- ‘Ze zal nog wel slapen; 't is nog zoo vroeg,’ zei Dorethei.
- ‘'k Heb haar niet meer gezien,’ ging Peterke voort; ‘'k had haar zoo gaarne nog
mijn kerkboekje en rozenkrans en mijn Fransch boek getoond.’
Zwijgend stapten ze weder voort. Een oogenblik
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later deed zich heel in de verte, als van den hoogen molen komend, een zilveren
kinderstemmetje hooren:
‘Met de handjes, klap, klap, klap,
Met de voetjes, trap, trap, trap.’

Peterke herkende de stem van Hanneke en nu stonden er voor 't eerst dikke tranen
in de groote kijkers, waarmee hij, weemoedig lachend, zijne moeder aanzag.
In den Lindeboom bestelde Dirk drie ‘schupkes’, (halve glazen) bier, en ging aan
de deur staan kijken of de studenten nog niet kwamen. Intusschen zat Dorethei op
een stoel te weenen, kuste haar kind nogmaals en haalde, tusschen haar tranen lachend,
twee appels uit den zak, die ze Peterke toeduwde. 't Kind lachte ook met tranen in
de oogen.
Dirk kwam weer binnen en dronk van zijn ‘schupke’, om zijne ontroering te
verbergen.
- ‘Als hij goed oppast,’ zei hij tot Peter, ‘krijgt hij met de groote vacantie een
zilveren horloge, niet waar, manneke? Denk maar aan de woorden van meneer pastoor
en meneer kapelaan.’
- ‘Dat zal hij wel,’ antwoordde Dorethei, en streek de kleeren van 't jongske recht.
- ‘Daar komt het rijtuig, selderdjennekes!’ riep Dirk.
Nauwelijks hield de groote, ouderwetsche, met twee paarden bespannen koets
voor de herberg stil, of er sprongen een stuk of acht boerenknapen van allerlei grootte
uit, elk met een brandende sigaar gewapend.
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- ‘Vinden we hier Pierre Grubbeler van Bardelo?’ vroeg er een, die een bril droeg
en blijkbaar de oudste en de aanvoerder der karavaan was.
- ‘Grubbeler... jawel,... jawel,... mijnheer!’... antwoordde Dirk.
- ‘Best,’ zeide op vriendelijken toon de student, dien de anderen den philosoof
noemden, omdat hij ‘élève en philosophie du cours inférieur’ was. ‘Mijnheer pastoor
van Bardelo heeft aan pastoor van Schoorheim geschreven, dat we Pierre Grubbeler
hier zouden “opladen”’.
Intusschen hadden de andere studenten, die achter den philosoof waren blijven
staan, de sigaar vergeten om Peterke met nieuwsgierige blikken op te nemen.
- ‘Op welke klas kom je?’ vroeg er een.
- ‘'k Weet niet,’ antwoordde Peterke zeer bedeesd.
- ‘Dat zijn uw nieuwe kameraadjes,’ fluisterde zijn moeder hem in 't oor, ‘geef
hun elk een appel.’
Peterke opende de karbies en bood den knapen appels aan. De meesten staken den
appel in den zak voor later, als de sigaar op zou zijn. Daarop namen ze Peter in hun
midden, noemden hem allen Pierre, vroegen of hij al Fransch verstond en zeiden dat
ze goede vrienden met hem wilden wezen.
Dirk glimlachte van genoegen nu hij zijn zoon onder de studenten zag, en Dorethei
verborg het gelaat in haar witten zakdoek. Een oogenblik later gaf de philosoof het
teeken voor den aftocht.
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De koetsier dronk zijn glas leeg en klom op den bok, terwijl Dirk en Dorethei Peterke
hartelijk kusten.
- ‘Braaf zijn... braaf zijn!’ fluisterde Dirk, die nu ook huilde.
- ‘En goed bidden,’ voegde Dorethei fluisterend er bij.
- ‘Kom maar, Pierre,’ riep een der studenten en trok hem naar 't rijtuig, terwijl de
philosoof Grubbeler en zijn vrouw de hand drukte en verzekerde, dat hij goed op
Peter zou passen.
Met een flinken klap van zijn zweep zette de koetsier de paarden in beweging, en
voort ging het, langs den straatweg, te midden der stofwolken die 't rijtuig opjoeg,
en die Dirk en Dorethei zoolang nastaarden, totdat koets en wolken aan gindschen
draai verdwenen waren.
Toen de karavaan 's avonds te K. aankwam, was Peterke doodziek. Voor de eerste
maal van zijn leven had hij een ‘dröpke’ rood met suiker gedronken en een sigaar
gerookt.
Aangezien alle lessen te K. in 't Fransch gegeven werden, kwam Pierre Grubbeler 't
eerste jaar op de ‘classe préparatoire’; vervolgens maakte hij er de ‘sixième’, de
‘cinquième’, de ‘quatrième’, de ‘troisième’, de ‘poésie’, en de ‘rhétorique’ af, en
daar hij 't besluit genomen had den geestelijken stand te omhelzen, ook den ‘cours
inférieur’ en den ‘cours supérieur de philosophie’. Hij bleef er dus negen jaren.
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Een hoogvlieger was Pierre niet, maar hij behoorde tot het iets meer dan middelmatig
slag van studenten, dat gewoonlijk, zoo als de directeur en professoren zeiden, de
beste priesters en de degelijkste menschen opleverde. Hij werd een stille,
bespiegelende, in zich zelf gekeerde geest, kon nooit een zekere dorpachtige
bedeesdheid afleggen en vermeed alle luidruchtige spelen. Volgens 't reglement ging
hij op de hooge feest- en heiligendagen, en minstens eenmaal in elke maand bij den
professor, dien hij tot leider zijner ziel gekozen had, te biecht, en dan tot de H.
Communie. De kerk en de godsdienstoefeningen hadden eene bijzondere
aantrekkelijkheid voor hem en een grooten invloed op zijn hart en zijn gemoed. 't
Morgengebed, dat gezamenlijk gezongen en gebeden werd; 't mis hooren in de
romaansche kerk met haar verheven koor, waaronder de zelden bezochte,
geheimzinnige crypt; 't angelus, dat driemaal daags klepte en in de klasse, in de
breede, gewelfde gangen, of op 't speelplein, daar waar men zich toevallig bevond,
gebeden werd; de schietgebedjes voor en na 't ontbijt, 't middag- en 't avondmaal,
voor en na de lesuren; 't lofgebed in de kerk bij het invallen der avondschemering;
't avondgebed, dat weer gemeenschappelijk in de hooge, ernstig-witte zaal gehouden
werd en met het: In manus tuas Domine commendo spiritum meum sloot, als ging
men niet ter nachtrust maar ter eeuwige rust - dat alles verrichtte hij met de grootste
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vroomheid, en telkens voelde hij zich gesterkt om met meer ijver en kracht aan 't
werk te gaan. Buitendien behoorde Peter tot de kleine schare van hen, die zich iederen
avond na 't souper vrijwillig door de deur achter het hoofdaltaar ter kerk begaven,
waar alleen de godslamp brandde, en hier, op de trappen van 't altaar knielend, nog
eens in stilte hun hart uitstortten voor hun beminden Jezus, wien ze al hun vreugde
en hun lijden, hun verleden en hun toekomst, hun geheele wezen offerden en
opdroegen, en niet zelden in eene geestvervoering geraakten, waaraan ze slechts
onttrokken werden door de tonen van 't ‘cantique’, dat, als inleiding van het
avondgebed, geheimzinnig uit de hooggewelfde zaal rolde en de echo's der doodstille
kerk wekte. Toen hij namelijk op den dag zijner aankomst, doodziek van 't ‘dröpke
rood met suiker’ en de gerookte sigaar, in een hoek van 't rijtuig lag, had hij de andere
knapen hooren praten over een jongen, dien hij niet kende en die door een der
aanwezigen een flatteur van professor H. genoemd werd; een ander bewees
daarentegen dat de bedoelde den naam van flatteur niet verdiende, maar wel een zeer
vrome jongen was, die iederen avond vrijwillig ter kerke ging, dus tot de vroomsten
van K. behoorde; waarop Peterke onmiddellijk de gelofte had afgelegd, iederen avond
hetzelfde ‘goede werk’ te verrichten, als hij morgen weer gezond mocht wezen.
En hoe voelde Peter zijn jeugdige ziel gereinigd
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en herboren na de ‘retraite’ die eenige weken na de ‘rentrée des élèves’ gehouden
en met een generale biecht en het naderen tot de tafel des Heeren besloten werd! Met
welke vroomheid volgde hij de ‘exercices spirituels’, met welke aandacht luisterde
hij naar de ‘méditations’ en de preken, die gedurende negen dagen door twee paters
Redemptoristen uit het klooster te W. gehouden werden over de zonde, de
onkuischheid, den dood, het laatste oordeel, 't vagevuur, de hel, en eindelijk over
den hemel en zijne onuitsprekelijke zaligheid! En hoe gelukkig was hij, dat zijn hart
en gemoed die geestelijke spijze verdragen kon, en 't hem niet gegaan was als den
kleinen Malmouche uit Simpelveld, die in de preek over 't laatste oordeel zoo
vreeselijk gehuild en geschreeuwd had dat hij eeuwig verdoemd was, dat men hem
naar de infirmerie had moeten brengen, en van wien men vreesde dat hij krankzinnig
zou worden!
En eenige weken later het Kerstfeest! Welken indruk maakte op hem die hoogmis,
die te middernacht door den directeur zelven gecelebreerd werd in de schitterend
verlichte crypt, door alle professoren en ook door de knechts van 't gesticht werd
bijgewoond, en waarin allen tot de H. Communie gingen! Maanden lang nog klonk
hem 't heilig lied der herders van Bethlehem in 't oor:
‘Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l'hymme des cieux,
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Et l'écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux:
Gloria in excelsis Deo!’

dat de ‘enfants de choeur’ gezongen hadden, en waarop, tot groote verbazing en
meerdere devotie van alle aanwezigen een geheimzinnige echo, op verren, verren
afstand geantwoord had:
Gloria in excelsis Deo!

Wel hadden de andere knapen later Peterke verklaard, hoe de echo gezongen werd
door vier ‘enfants de choeur’, die men in de bovenkerk had geplaatst, en was toen 't
geheimzinnige voor hem verdwenen, maar zoo schoon, zoo heerlijk had hij nog nooit
iets gehoord! Hij had er immers ook niet van kunnen eten, toen na de lange
plechtigheid groote schotels met versch wittebrood en warme worst in den reefter1)
stonden, waar de meeste knapen zoo hongerig op aanvielen! Hij had er immers ook
niet van kunnen inslapen, toen men zich om twee uur weer te bed had gelegd, en al
zijn kameraden op den langen ‘dortoir’ al een heelen tijd snorkten, na de nachtelijke
hoogmis en 't nachtelijk maal!
En Allerzielen, als de kerk geheel in 't zwart gehuld was en allen, die vader of
moeder of nauwe bloedverwanten verloren hadden, zaten te huilen.

1) Refectorium, eetzaal.
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En 't Pinksterfeest, toen de H. Geest over de apostelen was nedergedaald en er gebeden
werd, dat de H. Geest ook over de jonge soldaten van Christus mocht nederdalen,
en de priesters aan het altaar schitterende kasuifels en misgewaden droegen, die stijf
stonden van 't goud! En de Meimaand, de maand van Maria, als er weer elken dag
‘méditations’ over de deugden der H. Moeder Gods gehouden werden en des avonds
't kapelletje van Onze Lieve Vrouw bezocht werd, dat een uur van 't gesticht, op een
heuvel, prachtig gelegen was en een miraculeus beeld bezat; en als het Mariabeeld
in 't midden der kerk op een troon prijkte van louter bloemen, de prachtigste die de
ruime broeikasten bezaten, en den rood fluweelen mantel droeg met echt gouden
versieringen en edelgesteenten, geschonken door een rijken Belgischen graaf, die
eenmaal als militair een woest leven leidde en zich op lateren leeftijd bekeerde!
Hoe grootsch, hoe roerend, hoe verheven was zulk een kerkelijk feest, in
vergelijking bij voorbeeld met een tooneelvoorstelling in de welingerichte ‘aula’,
als ‘Monsieur de Pourceaugnac’ of ‘Les fourberies de Scapin’ - natuurlijk in een
zorgvuldig herzienen tekst en zonder vrouwenrollen - en zelfs als eenige tooneelen
uit Schillers ‘Tell’ of ‘Saul’ van Alfieri werden opgevoerd; of in vergelijking met
het profane feest van Sinte Catharina, de patrones der philosofen, als deze priesters
in spe in allerlei

Emile Seipgens, Uit Limburg

241
vermommingen door de kruisgangen liepen onder het gejoel der studeerende jeugd,
en 't hun veroorloofd was de professoren in grove of bijtende satires te hekelen!
Er vertrok dan ook geen brief naar Nuenenhof, of hij sprak er in van de heerlijkheid
en aandoenlijkheid der kerkelijke feesten, en toen hij, in de vacantie, de Paaschdagen
te Bardelo doorbracht, ach, hoe klein en armoedig was toen de dorpskerk, hoe kort
de plechtigheid, en hoe koud en onverschillig de manier van den zwaarlijvigen pastoor
en den mageren kapelaan! Godsdienstzin hadden die heeren voorzeker genoeg; 't
moest hun dus ontbreken aan poëzie, waarvan hij te K. zooveel gehoord had.
't Derde, 't vierde, 't vijfde jaar van zijn verblijf te K. kon Peterke zich niet
ontveinzen, dat al die plechtigheden van jaar tot jaar minder indruk op hem maakten
en hem 't zevende en 't achtste zelfs koud lieten. Ook 't mis dienen, dat ieder om beurt
verrichtte en waarop hij in de eerste jaren zooveel prijs gesteld had, werd een
machinaal werk, tenzij hij op hooge feestdagen, als ‘thuriféraire’, het wierookvat
zwaaide in 't volle bewustzijn zijner waardigheid. Evenwel geloofde Pierre dat hij
zich in de biecht niet van onverschilligheid voor de heilige diensten behoefde aan te
klagen; neen, wel verre van onverschilligheid, was 't veeleer een soort van intiem
vertrouwd zijn met al de kerkelijke plechtigheden, waarop hij
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fier was, en dat hem, in zijn eigen oog, nader bracht tot de heiligheid des priesters.
Trouw verrichtte hij alle gebeden, maar in de Meimaand trokken de fraaie bloemen
zijne aandacht meer dan de prachtige mantel, dien de bekeerling schonk, en gedurende
de ‘retraite’ gevoelde hij meer bewondering voor de oratorische wendingen van den
Redemptorist - hij, ‘élève de rhétorique’! - dan ontroering bij de schilderingen van
oordeel, hel en hemel.
Er was thans ook plaats voor andere genoegens in zijn hart. De groote wandelingen,
die tweemaal 's weeks door de gezamenlijke studenten, onder leiding der professoren
gedaan werden in de heerlijke, ja zelfs romantische omstreken van K., op een der
prachtigste punten in 't zuiden van Limburg gelegen, vervulden zijn hart met liefde
en bewondering voor de natuur. En dan de studie der geschiedenis, zijn lievelingsvak!
De kapelaan van Bardelo had met de ‘gewijde geschiedenis’ zijn zin voor historische
wetenschappen ontwikkeld; thans echter waren 't geen engelen en duivelen, geen
onbegrijpelijke koningen en profeten, geen paradijs en geen Sinaï meer, maar
aardsche, werkelijke, ware gebeurtenissen; menschen, levende wezens, met
betreurenswaardige zwakheden en stoute reuzenplannen, en toch overal speelpoppen,
werktuigen in de hand van den Almachtige, die hen verbrijzelde of verhief, om den
volgenden geslachten tot voorbeeld en waarschuwing te strekken; - hier was 't de
geschie-
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denis der oudheid, die hem bewees dat de lotgevallen der wereld, sinds de schepping
slechts gediend hadden, om de komst van Christus voor te bereiden; de geschiedenis
der middeneeuwen, die hem de grootheid zijner kerk voor oogen tooverde; de moderne
geschiedenis, die hem toonde hoe de poorten der hel en 't ongeloof die kerk niet
zouden verpletteren.
De paaschvacantie, die drie, en de herfstvacantie, die zes weken duurde, bracht
Peterke te Bardelo door. Welke vreugde, toen hij voor 't eerst zijn lieve ouders,
Nuenenhof, het dorp en de spelende boerenjeugd terug zag, en voor mijnheer pastoor
en mijnheer kapelaan de mis mocht dienen! Ook Hanneke van den mulder was onder
de ‘wichter’, en ze lachten nu samen over zijn ‘altaarke spelen’ en over haar vrome
liedjes van ‘trap, trap, trap’, en ‘klap, klap, klap’, als hij den kelk verhief. Toen
Hanneke hem echter vertelde, dat ze weer naar heur tante in de stad ging en er wel
een jaar zou blijven, zette hij een ernstig gezicht en zeide:
- ‘Neem u maar in acht... de stad is zoo gevaarlijk!’
- ‘Waarom?’ vroeg Hanneke.
Dat ‘waarom’ onthutste hem; hij had nooit gevraagd ‘waarom?’ maar steeds geloofd
en aangenomen wat de professoren en de oudere knapen gezegd hadden. Rechtstreeks
antwoorden kon hij niet, omdat hij niet wist ‘waarom.’
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- ‘Voor de ziel en voor 't geloof,’ zeide hij; ‘ik heb er genoeg van gehoord te K.’
Hanneke lachte omdat ze hem niet begreep.
In de herfstvacantie van 't tweede jaar vond hij een groote verandering te Bardelo.
Zooals zijne ouders hem een paar maanden vroeger geschreven hadden, was, tot hun
groote droefenis, de pastoor, die in den laatsten tijd zeer dik geworden was, aan een
beroerte overleden. De ernstige, nauwgezette kapelaan was zijn opvolger geworden,
en alle Bardeloërs waren met die benoeming in hun schik.
De pastoor had op zijn sterfbed slechts eenige woorden gesproken in
tegenwoordigheid van den kapelaan, van den koster en van Angenees:
- ‘Zorgen voor Peter... geestelijke worden... en de hypotheek...’
Toen werd de tong weer stijf en brak het oog. Een testament was niet te vinden;
de erfgenamen eischten het kapitaal op, en Dirk Grubbeler had eenige moeite en
groote onkosten om andere gelden te leenen.
De kapelaan, de koster en Angenees waren heilig overtuigd, dat mijnheer pastoor,
in zijn hart, de hypotheek aan Dirk en Dorethei geschonken had, maar den eed er
voor afleggen konden ze niet. De nieuwe pastoor rekende 't zich nu ten dubbelen
plicht, ten minste het andere gedeelte van den laatsten wil zijns voorgangers ten
uitvoer te brengen en te zorgen dat Peterke, indien 't zijn roeping mocht zijn, den
geestelijken stand zou omhelzen.
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Nadat Peterke den eersten Zondag met zijne ouders de hoogmis had bijgewoond,
toonden deze hem 't graf van hun weldoener en knielden alle drie neer om een paar
Onze Vaders te bidden. Eenige dagen daarna kwam Peterke laat, zeer laat - 't was
wel half tien - thuis. Op de dringende vraag van Dirk en Dorethei, die zich zeer
verontrust hadden, ‘waar hij toch geweest was’, bekende hij eindelijk met de tranen
in de oogen, dat hij op 't graf van mijnheer pastoor had gebeden, en de gelofte had
afgelegd priester te worden. Dirk, die selderdjennekes boos was geweest, zeide geen
woord meer, en Dorethei kuste haar kind, waarna de rozenkrans met grooter innigheid
dan gewoonlijk gebeden werd.
De vacanties der volgende jaren waren tamelijk eentonig, maar telkens een ware
rusttijd voor Peter, die te K. hard blokte. De knapen uit het dorp werden hem hoe
langer hoe meer vreemd en aan Hanneke, die nog altijd in de stad was, dacht hij
immers al lang niet meer! Een enkele maal, na den middag, bezochten hem een paar
K.'sche studenten uit den omtrek en werd de tijd, onder 't rooken eener lange
‘hollandsche’ pijp en bij een glaasje bier, op de opkamer doorgebracht met
‘hoogjassen’, waarbij Dirk ‘de vierde hand hield.’ Voor 't overige las Peter den
Courrier de la Meuse, dien de nieuwe pastoor hem toezond, en eenige historische
werken.
Tusschen den pastoor en den jeugdigen student was langzamerhand eene
vriendschap ontstaan, die
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de eerste zorgvuldig had uitgelokt en aangekweekt, en die met den tijd steeds aanwies.
Bijna dagelijks bezocht Peter den pastoor of werd er een lange wandeling gedaan; 't
gesprek liep gewoonlijk over de studie en over onderwerpen van wetenschappelijken
aard, en de herder verzuimde nooit zijn leerling te wijzen op de verhevenheid van
den priesterstand, 't geluk dat deze aan 't hart bezorgt, de wuftheid van het leven, de
gevaren en de ijdelheid der wereld. En dan scheen 't Peter op nieuw, of het ernstig
en bleek gelaat van den priester op Christus geleek, of hij de stem hoorde van den
Godmensch-zelven, die zegenend en troostend over den aardbodem wandelde. Zelden
bezocht Peter de stad, doch dan steeds in gezelschap van den pastoor of den nieuwen
kapelaan, die pas tot priester gewijd, een ijverig en werkzaam geestelijke was. Ook
deze was Peter's vriend en raadsman, en Dirk en Dorethei, die hun zoon steeds in de
omgeving van geestelijke heeren zagen, ontwaarden in hem hoe langer hoe meer den
priester, den uitverkorene des hemels. Peter keerde nooit naar 't kleine seminarie
terug, zonder een- of tweemaal zijn hart voor den pastoor in de biecht te hebben
uitgestort.
Toen Pierre ‘op rhétorique’ was, voerde hij drukke briefwisseling met den pastoor,
ging te K. vaker te biecht, en werd eenige malen door zijn biechtvader, na afloop
van het avondgebed, op een glas wijn genoodigd. En toen hij, met de herfst-
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vacantie, weder op Nuenenhof kwam, verzocht hij zijne ouders op de opkamer te
komen, en vroeg plechtig hun toestemming om den priesterlijken stand te mogen
omhelzen.
Dirk en Dorethei willigden dit verzoek in met ontroerd en opgetogen gemoed.
Dirk reikte zijn zoon de ruwe hand, en Dorethei waagde 't niet eens meer haar
uitverkoren kind te kussen. Eenige dagen later wist heel Bardelo dat het thans ‘heel
zeker’ was, dat Peter van Nuenenhof pastoor zou worden. Niemand had er ooit aan
getwijfeld.
Op een der laatste dagen dezer vacantie, tegen 't vallen van den avond, wandelde
Peter van het dorp, langs een omweg, naar Nuenenhof. Hij had den pastoor, die bij
een zieke geroepen was, niet thuis gevonden en den jongen kapelaan niet willen
storen, die, zooals hij wist, den volgenden Zondag moest preeken. 't Was een heerlijke
dag geweest, in 't begin van October, en de zon ging schitterend onder. Zoel was de
lucht en geen windje bewoog het loof; nu en dan kwetterden de vogels in de haag.
In de verte kronkelde zich de breede zilveren Maas door de weilanden, waarover
heel laag bij den grond, een lichte nevel lag uitgebreid. ‘'t Veer’1) lag rustig aan den
oever, geen schip of ‘spitsbek’ doorkliefde den stroom, geen menschelijk wezen
bewoog zich in den geheelen omtrek, en ook de molen daar voor hem stak zijn lange
wieken

1) De veerpont.
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bewegingloos in de lucht. De avondzon wierp meer en rooder goud op 't landschap,
en er lag iets wellustigs in die zoele stilte, die alleen door de lustige vogels verbroken
werd. Ook 't muldershuis stond als uitgestorven. Doch zie, hoe prijkt de boomgaard
achter het huis met allerlei ooft!... Elke boom is een schilderij!... Peter blijft
onwillekeurig staan en bewondert met innig genot dien weelderigen overvloed... En
daar, in 't midden, staat de appelboom met duizend roodgespikkelde vruchten......
een ware pracht!... de appelboom, waarvan hij zoo menigen appel gegeten heeft met Hanneke!... Hanneke!... Onwillekeurig richt hij 't oog naar 't achterhuis... Die
rijzige gestalte, half boersch, half steedsch gekleed, die als versteend in de
halfgeopende achterdeur staat - is dat niet? - Ja zeker, zij is het... en voor hij weet
wat hij doen moet, doen wil, staat ook hij als gekluisterd aan den grond, den strakken
blik op de slanke deerne geslagen... En zij - neen, dat is een ander rood dan 't goud
der avondzon - hevig bloost ze, en langzaam, met een onbeschrijfelijken, diep
weemoedigen groet sluit zij de deur.
Nog een oogenblik blijft Peter staan, den blik nog altijd op 't zelfde punt gericht;
dan treedt hij langzaam voort. Wat was dat, wat hij gevoelde?... Poëzie?... Betoovering
der zinnen?... Bekoring, verzoeking van den Booze?... Liefde?... Liefde! - Neen, o
neen... hij, de bruidegom des Heeren!
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Daar klept de avondklok, en eerst werktuigelijk, half droomend, prevelt hij 't gebed
- dan met meerder gloed; en eindelijk bidt hij met een aandrang, een verrukking, een
geestvervoering, zoo als hij te voren nooit gekend heeft.. Geen van buiten geleerd
gebed, maar in eigen woorden, die door innerlijken drang uit zijn hart opwellen,
dankt hij God, die hem redde uit de verzoeking, die hem geroepen, sinds 't begin der
tijden bestemd heeft, om Zijn priester op aarde te zijn.
Dien avond kostte 't hem inspanning, in de keuken op Nuenenhof den rozenkrans
met aandacht te bidden. Hoe geheel anders had hij daar buiten, in de vrije natuur,
gebeden! Maar lang nog bad hij in zijn bed, de armen kruiselings over de borst
geslagen.
Een paar dagen later, bij zijne aankomst te K., wenschten professoren en makkers
den ‘élève en cours inférieur de philosophie’ geluk met zijn genomen besluit, zijn
leven te wijden aan den dienst des Heeren.
Nog twee jaar bleef Pierre te K. Daar aan alle ‘philosofen’ de eene of andere
waardigheid wordt opgedragen, werd hem als ‘chef de dortoir’ het opzicht over een
der lange slaapzalen toevertrouwd. De philosophie was een studie geëigend voor
zijn bespiegelenden geest, en toen hij het gesticht met ware droefheid verliet, mocht
hij ten minste het
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genoegen smaken een aantal boeken tot belooning van zijn vlijt, en een door den
directeur in 't openbaar afgelegd getuigenis mede te nemen, ‘dat Pierre Grubbeler
zich gedurende negen jaren voorbeeldig gedragen had.’
In de vacantie vond Peter dat zijne moeder zeer oud geworden was en er minder
goed uitzag. Dirk beweerde dat het niets te beteekenen had, al was Dorethei ook wat
‘spits’1) geworden, doch Peter meende er beter over te kunnen oordeelen, omdat hij
moeder in zoo geruimen tijd niet gezien had. Maar haar zei hij er niets van.
In deze vacantie ging hij ook met den pastoor naar de stad, om zich de toga te
laten aanmeten, steek, barret en lage schoenen te koopen, terwijl Dorethei met het
gebochelde Tilke op de opkamer voor nieuw linnengoed, korte broeken en zwarte
kousen zorgde. En toen Peter, op den dag zijner intrede in 't groot seminarie te R.,
in priestergewaad van vader en moëder had afscheid genomen, en zij hem welgevallig
nastaarden, zuchtte Dorethei in stilte:
- ‘Als ik 't nog maar beleven mag!’
In 't groot seminarie zette Peter de studie in de theologie met denzelfden
onvermoeiden ijver voort. Hem werd met nog twee andere studenten een dier cellen
aangewezen, die voor drie of vier van hen bestemd zijn, en alle onderling op elkander
gelijken: vier hooge, wit gekalkte muren met een enkel ven-

1) Mager.
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ster naar de stille, weinig bezochte straat, versierd met een kruisbeeld van ebbenhout
boven de deur, een porseleinen wijwatersvaatje met palmtakje er naast, en een portret
van den Paus of een schilderij, de H. Maagd voorstellende, die zeven dolken in 't
bloedend hart draagt, tegenover 't eenvoudig boekenrek van bruingeverfde planken.
Ofschoon zij allen dezelfde opvoeding genoten hadden, waren de karakters der
kamergenooten zeer verschillend. De een, en dezen had Peter tot boezemvriend
gekozen, was een enthusiast en niet zonder dichterlijk talent; hij had als ‘élève en
poésie’ reeds een leerdicht in Fransche verzen geschreven: Les bienfaits de la religion,
waarvan, bij de prijsuitdeeling in dat jaar, een aanzienlijk gedeelte ‘gedeclameerd’
was geworden. De andere werd wel eens ‘de snaak’ genoemd, en zou zeker dien
naam voortdurend gedragen hebben, ware deze niet zoo profaan geweest. Hij had te
K. bij verschillende tooneelvoorstellingen de komische rol uitmuntend vervuld, en
was steeds de hoofdheld geweest op 't feest van Sinte Catharina, of als Sinter Niklaas,
in bisschopsgewaad, in den reefter verscheen en menigen leerling een satiriek
geschenk aanbood. Zonder 't elkander te bekennen, waren Peter en de dichter
overtuigd dat ‘de snaak’ hun was toegevoegd, opdat hij zich den ernstigen zin van
den een, en de geestdrift voor 't verhevene van den godsdienst van den ander zou ten
nutte maken.
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Iedere week hadden de ‘theologanten’ een vrijen namiddag, dien ze buiten 't seminarie
mochten doorbrengen. De meesten bezochten kennissen of bloedverwanten in de
stad of in haar naaste omgeving, doch Peter had noch kennissen, noch familie te R.,
en met zijn aangeboren bedeesdheid was hij ook niet de man om kennis aan te
knoopen. Bardelo en 't klein seminarie was de eenige wereld die hij gezien had, en
hij gevoelde dat 't hem lastig viel zich buiten haar te bewegen. Hij gaf dus de voorkeur
aan een groote wandeling, alleen, of in gezelschap van een paar studiegenooten.
De vrijheid, hoe gering ook, die Peter thans genoot, had een machtigen invloed
op de vorming van zijn karakter. Tot nog toe had hij zich te K. door zijn professoren,
te Bardelo door zijne ouders en de beide geestelijken van 't dorp, weerloos laten
leiden, en hij was als 't ware ingedommeld in de aangename, maar de wilskracht
doodende overtuiging, dat hij steeds en onvermijdelijk het pad der deugd bewandelde,
als hij slechts gehoorzaamde; 't geen immers niet zwaar viel. Wel was, gedurende
de twee laatste jaren van zijn verblijf te K., door 't vertrouwen dat zijn superieuren
in hem als ‘chef de dortoir’, stelden, een gevoel van eigenwaarde in hem opgekomen,
doch zijn taak bepaalde zich alleen tot het overbrengen van 't geen er soms laakbaars
mocht gebeuren; voor 't overige was hij slechts een vogelverschrikker voor de
bewoners der lange
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slaapzaal, en een onbeduidende schakel in de keten van 't geheel geweest. Thans had
hij, ten minste voor een derde gedeelte, een eigen cel en een paar uren in elke week,
die hem alleen toebehoorden. Hij voelde dat hij eenigszins op eigen beenen stond,
en er kwam van lieverlede een behoefte aan zelfstandigheid en individualiteit in hem
op. Dit gevoel, die behoefte ontwikkelden zich ras, omdat ze eerst op lateren leeftijd
bij hem ontstonden.
Op een avond na een vrijen namiddag zaten Peter en zijn vriend de dichter alleen
in hun cel.
- ‘Welk vraagstuk maakt het u lastig?’ vroeg deze aan Peter, die geheel in gedachten
verzonken scheen.
- ‘Ik denk aan de heerlijke wandeling, die ik heden deed,’ antwoordde Peter, zonder
van houding te veranderen.
- ‘Alleen?’ vroeg de dichter.
- ‘Alleen,’ zei Peter; ‘'t was een onvergetelijke dag!’ En toen, na een oogenblik
zwijgens: ‘Arnold, kunt gij begrijpen dat er menschen zijn, geesten, die diep
doordrongen in de wetenschap, geniale koppen, mannen van reinen levenswandel
en edel van hart, die de natuur zonder God aannemen en verklaren?’
- ‘Bah, Darwin!’ zei Arnold op verachtelijken toon, ‘en dan, rein van levenswandel
en edel van hart zonder God!’
- ‘En een legio anderen,’ merkte Peter aan,
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zonder acht te slaan op de blaam, die zijn vriend onmiddellijk op anderen wierp.
Arnold keek hem met groote oogen aan.
- ‘Een handvol afgedwaalden!’ sprak hij, terwijl hij bloosde van verontwaardiging,
‘blinden, wien 't licht niet getroffen heeft, omdat ze 't niet gezocht hebben!’
- ‘En de geschiedvorschers dan, die de lotgevallen van het menschdom op dezelfde
wijze verklaren?’ vroeg Peter, altijd in dezelfde houding en den blik op 't zelfde punt
gericht.
Arnold's verbazing steeg ten top.
- ‘En wij dan?’ liet Peter er even kalm op volgen; ‘waarom is 't ons gegeven dat
alles anders te verklaren?... Hebben wij het licht gezocht?’
- ‘Peter, Peter, wat overkomt u!’ riep Arnold, om Peter wakker te schudden. ‘Is
zij niet het stelligste bewijs voor onze roeping tot den priesterstand, de overtuiging,
welke God ons in 't hart legde, dat Hij leeft en is en bestaat?’
- ‘Indien die overtuiging eens 't gevolg onzer opvoeding was?’ antwoordde Peter,
terwijl hij den vragenden blik op Arnold richtte.
Arnold had nog nooit zoo'n gloed in 't oog van Peter ontwaard. Toch kwam er een
minachtend glimlachje om zijne lippen.
- ‘Maar Peter!’ sprak hij, ‘wie u hoorde en u niet kende, zou ook u onder de blinden
scharen. Is juist die buitengewone opvoeding niet het stelligste bewijs
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dat de Hemel ons riep? God wilde ons afzonderen en ons uitlezen voor den dienst
zijner altaren.’
- ‘Waarom,’ vroeg Peter nogmaals, ‘gaf de Heer ons het geloof in de hand en slaat
hij de geniën met blindheid?’
- ‘Wilt gij de besluiten der Almacht doorgronden?’ riep de dichter, die inmiddels
was opgestaan en thans in een woordenvloed losbrak, waarvan de hoofdzaak hierop
neerkwam, dat het God verzoeken was, aan zulke gedachten den vrijen loop te geven,
en dat de roeping van den priester een der grootste mysteriën is; waarbij hij in zulke
vervoering geraakte dat ‘de snaak,’ die inmiddels binnenkwam, recht had met een
satirieken lach te vragen:
- ‘Een brokstuk uit Les bienfaits de la religion?’ Waarna 't gesprek niet verder
werd voortgezet.
Des anderen daags verlangde Arnold Peter alleen te spreken.
- ‘Hebt ge uw biechtvader reeds onderhouden over de zondige gedachte, die gij
gisteren hebt uitgesproken?’ vroeg hij, toen zij alleen waren.
- ‘Neen,’ zei Peter.
- ‘'t Is uw plicht onmiddellijk ter biecht te gaan. Wilt ge mij beloven zulks te doen?’
Peter beloofde 't en bedankte Arnold voor diens zorg omtrent zijn zieleheil.
- ‘Ik zou anders verplicht wezen uw biechtvader er over te spreken!’ merkte Arnold
aan, zonder Peter in 't gelaat te zien.
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Peter beloofde 't nogmaals en reikte zijn vriend de hand.
Nog dienzelfden avond hield hij woord. Het onderhoud in den biechtstoel duurde
bijzonder lang. Rein als een engel, getroost en herboren stond Peter op; de
plaatsvervanger van Christus op aarde had hem gelast allen twijfel zorgvuldig uit
zijne ziel te verbannen en met vroolijk en opgeruimd gemoed zijne studiën voort te
zetten; daarentegen had hij de belofte afgelegd, onmiddellijk tot den biechtstoel terug
te keeren, wanneer de Booze nogmaals zijn hart met dergelijke gedachten mocht
belegeren.
't Gevolg was, dat Peter veel vaker te biechten ging, en soms, in de cel, in den
reefter, in de kruisgangen of op de wandeling, plotseling de oogen omhoog sloeg en
een vurig schietgebed ten hemel zond...................................
Nu hij 't geestelijk kleed droeg, groetten hem in de vacanties de Bardeloërs 't eerst
en met denzelfden eerbied, dien men den pastoor en den kapelaan bewees, en de
kinderen kusten de hand, die hij hun reikte, zooals ze dat met geestelijke heeren
gewoon waren. Zijne ouders noemden hem ‘Heerzoon’ en terwijl zij nog altijd het
middag- en avondmaal in de keuken aan denzelfden disch met de knechts en de meid
gebruikten, werd voor hem de tafel op de opkamer gedekt.
Er was echter geen zweem van hoogmoed in den

Emile Seipgens, Uit Limburg

257
theologant; hij was uiterst minzaam en zachtaardig in zijn omgang, en de pastoor en
de Kapelaan hadden zelfs de opmerking gemaakt, dat Peter zeer weinig sprak.
Ja, hij sprak ook minder dan vroeger... hij had zulk een treurige ontdekking
gedaan!... Hij zag het wel aan moeders bleek gelaat met roodgekleurde koontjes, hij
hoorde 't wel aan haar kuch, dat mogelijk de tering haar ten grave zou sleepen, schoon
vader er niets van weten wilde. In de tweede vacantie werd zijn droef vermoeden
nog versterkt, en in de derde, op zijn verzoek, de dokter van Schoorheim geroepen,
die 't hoofd schudde, de schouders ophaalde en verklaarde, dat men niet weten kon
wat het worden zou, maar dat er voorshands geen gevaar was.
Het kinderoog had juist gezien. In Februari kwam een der knechts met het karretje
van den burgemeester om den Heerzoon te halen, ‘want moeder was niet wel.’
Onderweg bestormde Peter den knecht met vragen; deze bekende eindelijk dat het
‘bedenkelijk’ was. De dokter van Schoorheim was eensklaps, nu een dag of drie
geleden, van de ‘galoppeerende tering’ beginnen te praten, en de ‘meester’ had het
nog wat willen aanzien om den Heerzoon in zijn studie niet te storen; de pastoor was
al geroepen, ze zou heden ‘bediend worden.’
- ‘Willem, Willem, jaag wat je kunt!’ was alles wat Peter kon antwoorden.
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Toen hij op Nuenenhof uit het karretje sprong, was er alles doodstil. Hij snelde door
de keuken, de treden der slaapkamer op. In het midden van 't vertrek lag een wit
linnen laken over de kleine tafel, waarop een kruisbeeld tusschen twee brandende
waskaarsen stond. De pastoor, in 't koorhemd, lag over het bed gebogen en diende
Dorethei de H. Sacramenten der stervenden toe. Dirk knielde naast den pastoor; de
koster, eveneens in 't koorhemd, knielde aan den anderen kant van het bed en schelde
driemaal; de knecht en de meid knielden in een anderen hoek der kamer. Peter stiet
een lichten gil uit en wierp zich naast zijn vader op de knieën. Toen de pastoor zich
oprichtte en 't ‘amen’ sprak, sprong Peter op.
- ‘Moeder, moeder!’ riep hij en kuste de zieke, terwijl de tranen langs zijne wangen
rolden.
- ‘Peter, Peter, mijn zoon!’ sprak Dorethei met zwakke stem, ‘ik zie u dan nog
voor ik sterf!... Mijn God, ik dank U..., nu ben ik bereid tot U te komen.’
Daarop kuste zij hem en drukte hem aan haar hart en vroeg:
- ‘Niet waar, mijn kind, gij zult immers dagelijks voor mij bidden in 't Misoffer,
dat gij aan God zult opdragen?’...
- ‘Dat zal ik, moeder!’ snikte Peter, ‘ik zweer het u!’
- ‘Dan sterf ik gerust,’ fluisterde zij en hield nog
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lang de hand van Dirk en de hand van Peter tusschen de hare.
Des anderen daags bleven deuren en vensters gesloten: ‘de vrouw’ van Nuenenhof
was dood.
Twee dagen lang zat Dirk op de opkamer te weenen, Peter naast hem te bidden.
Toen Dorethei begraven werd, was 't de zoon, die den vader moed en troost insprak.
't Sterfgeval had Peter diep getroffen, zijn goede moeder kon hij niet vergeten.
Overal stond ze voor zijn geest. In de eerste dagen zag hij haar zooals ze op haar
doodsbed lag, later verscheen ze hem daar boven, hoog, in 't midden der hemelsche
glorie, in een zee van licht en goud, die wonderbaar welluidend ruischte, waarin
blanke engelen biddend nederknielden en duizende heiligen, - koningen, profeten,
martelaars en belijders - hunne gewijde lofzangen zingen. En hoog, in 't diepste van
het licht, knielde zijne moeder en staarde naar den troon der H. Drievuldigheid, en
de Vader met zijn eerbiedwekkenden baard zag haar welgevallig aan, en de Zoon
verhief zegenend de hand en de H. Geest zond vlammen op haar neder als op de
apostelen, en Maria knikte haar zoet lachend tegen. Er lag een poëzie in zijn smart,
waarin hij zich vermeidde, en hij viel in een soort van mysticisme, dat hem naar
hooger trok en hem toonde hoe klein, hoe broos, hoe ijdel de wereld was.
Eenige weken na de begrafenis werd hij ziek,
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hevig ziek, zoodat zijne priesterwijding moest worden uitgesteld.
Toen eindelijk de gewijde olie zijn voorhoofd gezalfd en de bisschop het ‘Tu es
sacerdos in aeternum, secundum Melchisedech’ gesproken had, toen omarmde Dirk
zijn zoon en kuste hem en weende:
- ‘Dat zij dat nu niet meer beleven mocht!’
Doch Peter zag hem opgetogen aan en hief de hand ten hemel.
- ‘Uit den hooge ziet zij op ons neder,’ sprak hij; ‘mijn eerste misoffer is aan haar
gewijd!’
Een paar weken na zijne priesterwijding ontving de jonge geestelijke een officieus
schrijven van den directeur van het klein seminarie te R. met de vraag: of hij genegen
was den professor in de geschiedenis te vervangen, die tot pastoor benoemd was.
Om redenen van gezondheid moest hij het vereerend aanbod van de hand wijzen.
Sterk was hij nooit geweest, en hij voelde 't wel, de doorstane ziekte had een hevigen
knak aan zijn gestel gegeven; de uitgeputte krachten waren bij lange nog niet
teruggekeerd, en wie weet of ze wel ooit terugkeeren zouden.
Er had een groote promotie plaats onder de Limburgsche geestelijkheid, en ook
de kapelaan van Bardelo werd naar een betere standplaats in een rijker dorp gezonden.
Toen zijne benoeming bekend was, begaf zich eerst de pastoor en eenige dagen
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later eene deputatie der aanzienlijkste Bardeloërs, met den burgemeester aan 't hoofd,
naar den bisschop, welke stappen tengevolge hadden, dat Peter Grubbeler tot kapelaan
van Bardelo werd benoemd.
Zelden was er grooter en schitterender feest in 't dorp geweest dan bij zijne
installatie. Elke woning had de nationale driekleur uitgestoken, zonder echter den
half wit- en gelen wimpel, ‘de kleur van den paus’, te vergeten. Eerebogen stonden
aan de grens der parochie, aan de eerste huizen van 't dorp, voor de kerk, voor het
raadhuis en voor de ‘kapelanij’. Eene eerewacht van boerenknapen in 't zwart, met
blauwe sjerpen en geleende hooge hoeden, op dikke ploegpaarden, haalde hem een
half uur ver af, en ‘bruidjes’ in witte ‘communiekleedjes’, met ronde, roode
boerinnengezichtjes, strooiden bloemen op zijn pad. De ‘Harmonie van Sint-Cecilia’,
die aan den ingang van 't dorp stond. had nog nooit zoo hard geblazen als dien dag
Dirk Grubbeler, in een nieuw zwart pak, 't vestje tot aan de kin dichtgeknoopt, ging
door het dorp, met een gelaat of hem de geheele aarde toebehoorde, en zeide tot
iedereen, die het hooren wilde, dat men 't veel te bont maakte, selderdjennekes! En
toen hij het open rijtuig zag aankomen, waarin zijn Heerzoon aan de rechterhand van
mijnheer pastoor tegenover den burgemeester zat, en Peter even uit de koets stapte
en hem omarmde, en de pastoor en de burgemeester hem de hand drukten, toen
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kon Dirk geen woord, geen geluid zelfs uit zijn keel brengen; maar toen de directeur
der Harmonie luidkeels riep: ‘Nu nog één stukje voor den vader van den heer
kapelaan!’ en de muzikanten 't ‘Wien Neerlandsch bloed’ voor hem alleen speelden,
toen schreeuwde Dirk dat hij nog vijf ‘amen’ bier selderdjen! bij de vijftien deed,
die hij in verschillende herbergen van 't dorp ten beste gaf.
In de kerk sprak de pastoor, op 't raadhuis de burgemeester een hartelijk welkom
tot den nieuwen zielverzorger, waarop deze eenvoudig en met groote bescheidenheid
antwoordde. Overal maakten de Bardeloërs plaats om Dirk door te laten, die met
opgetogenheid toeluisterde, en aan de kapelanij gekomen, stapte ook hij binnen met
den pastoor, den burgemeester en de groote schare van geestelijken, die uit den
omtrek waren toegestroomd om de plechtigheid bij te wonen. Hier werd de jonge ka
pelaan in zijn nieuwe woning verwelkomd onder 't ledigen van een glas wijn.
De kapelanij was een klein, laag gebouw van bruine baksteenen met donkergroen
geverfde deur en vensters, niet ver van de kerk gelegen. Ze zou zeker een treurig
uiterlijk gehad hebben, had 't bloemtuintje voor de deur, met witte kiezelsteentjes in
de paden en roodebessenstruikjes tusschen rozen en groote gele zonnebloemen het
geheel niet opgevroolijkt. De woning bestond links uit een klein studeervertrek met
belendende slaapkamer, rechts
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uit een grooter vertrek, ‘de zaal’ genoemd, dat alleen gebruikt werd als er gasten
waren, en daarachter de keuken. De oude Pieternel, die bij den kapelaan diende, was
bekend om hare vroomheid en had de eigenschap zeer weinig te praten, hetgeen Peter
uitstekend vond.
Peter Grubbeler mocht terecht een toonbeeld van priesterdeugd heeten. Ware
christelijke liefde was de drijfveer van zijn geheelen handel en wandel. Met de meeste
nauwgezetheid vervulde hij zijne plichten; hij was streng jegens zich zelven, zooals
hij van zijn vroegeren meester, thans zijn pastoor, geleerd had, en toegevend jegens
anderen. Hij had een woord van troost voor den lijdende, van opbeuring voor den
gevallene, van gepasten lof voor den strevende naar volmaking. Hij zei en deed alles
met eenvoudigheid en nederigheid, en zijne aangeboren bedeesdheid omhulde zijn
geheele wezen, zijn blik, zijn stem, zijne bewegingen, met een waas van heiligheid,
dat hem vooral bij 't verrichten der heilige diensten te stade kwam. O, wie hem zag
aan 't altaar, met zijn rijzige gestalte, zijn bleek gelaat, dat nog van de doorgestane
ziekte getuigde, de fijne, magere handen saamgevouwen en den blik verlangend ten
hemel gericht, moest tot aandacht gestemd worden; en wie voor hem had
nedergeknield in den biechtstoel en na zijn woord van troost en opbeuring hem het
‘absolvo te a peccatis tuis’, met zooveel overtuiging had hooren uitspre-
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ken, moest zich weer rein gevoelen als een engel.
De jonge kapelaan ging weinig uit. Behalve met zijn vader op Nuenenhof, dien
hij, als 't maar eenigszins mogelijk was, dagelijks bezocht, en behalve met den pastoor,
met wien zijne ambtsbezigheden hem dagelijks in aanraking brachten, had hij weinig
omgang. Andere bezoeken dan die de burgerlijke beleefdheid hem voorschreef maakte
hij niet. Zijne vrije uren besteedde hij aan zijne geliefkoosde studie, de geschiedenis.
Daar de Bardeloërs den pastoor en den kapelaan als 't ware op de handen droegen,
en in hooge mate tevreden waren over den burgemeester, die 't op zijn beurt steeds
eens was met den pastoor, heerschte de volmaaktste rust in 't gezegende Bardelo.
Zoo vlogen drie, vier jaren om.
Of Peter Grubbeler gelukkig was? Gewis, wie zijn vreedzamen, ongestoorden
levenswandel gadesloeg, en bedacht dat zijn hart geen zucht naar aardsche grootheid
verborg, moest hem gelukkig schatten, al boezemde zijn slanke gestalte, zijn geel
bleek gelaat en 't kuchje, dat hem nooit geheel en al verliet, menigeen de zorg in, dat
ook hij mogelijk aan dezelfde kwaal leed, die zijne moeder had ten grave gesleept.
Wie echter, met een weinig menschenkennis gewapend, een oplettenden blik had
geworpen op dat trekje om den mond, dat de fijne lippen samenplooide; wie dieper
gelezen had in zijn bewegelijk oog, dat innerlijke onrust verried;
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wie hem soms op zijne wandeling, te midden der vrije natuur, plotseling had zien
stil staan, den strakken blik naar den grond gericht en als in eindelooze gedachten
verloren; wie hem in zijn studeervertrek uren lang had zien mijmeren en de stille
tranen geteld had, die over zijne wangen rolden - - ach, die had geweten dat de jonge
kapelaan diep, diep ongelukkig was!
Er knaagde een worm aan zijn hart, een worm, die grooter, sterker, machtiger was
dan hij zelf, eene hydra met een oneindig aantal koppen, die zeven nieuwe hoofden
kreeg als hij er een afhakte. De twijfel huisvestte in zijne ziel; de priester kon niet
gelooven!
Hoe die twijfel ontstaan was?
Wist hij 't zelf? Maar langzaam, langzaam was de slang aangegroeid in zijn
binnenste, en nu hield ze zijn heele wezen omkneld.
Eerst, toen hij als kapelaan, als zielenherder de wereld was ingetreden - hij, die
geene andere wereld kende dan het studeervertrek en de professoren van 't seminarie,
dan Nuenenhof en den pastoor van Bardelo - had hij eene geheel andere wereld
gevonden dan hij gedroomd had, dan hij had kunnen droomen. Als biechtvader had
hij in de harten der menschen gelezen en hen leeren kennen met hunne deugden en
ondeugden, hunne zwakheden, hunne hartstochten en hunne misdaden. Hij zag
deugdzamen lijden en miskend ten grave dalen, boozen de
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schatten en de genoegens der wereld genieten en benijd een zachten dood sterven.
Waarom bleef zooveel goeds onbeloond, zooveel kwaads ongestraft? God moest
toch rechtvaardig wezen, of kon niet bestaan. Zou Hij die vele goeden eerst beloonen
na hun dood en dat grooter aantal boozen straffen in alle eeuwigheid? Wel leeraarde
de Kerk het bestaan van een hemel en van eene hel, doch waar, waar was 't geringste
teeken, 't kleinste bewijs hunner aanwezigheid? De Kerk verplichtte hem niet eens,
de verschijningen der zaligen en der verdoemden aan hare heiligen te gelooven.
Waarom was God zoo onbegrijpelijk en waarom wilde Hij steeds onbegrepen zijn?
Hij had toch den mensch geschapen naar Zijn evenbeeld en Zijne gelijkenis, en hem
daarom met rede en verstand begaafd; waarom dwong Hij hem onophoudelijk die
rede, dat verstand te verkrachten en te gelooven wat hij niet begrijpen kon?
Soms wierp hij een terugblik op het verleden. Waarom was zijne opvoeding zoo
eenzijdig? Had hij het menschdom, had hij 't leven leeren kennen? Kende hij God
anders dan omhuld door de wierookwolken der kerk, of zooals de professoren in de
theologie Hem ontleed hadden? Was hij geroepen om dien onbegrijpelijken God te
verkondigen? Had hij 't priesterschap, waartoe zijn hart en zijn geest van jongs af
aan stelselmatig waren afgericht, niet gekozen zonder eigen oordeel, zonder kennis
van zaken? Was dat nu zijn roeping, een van de raads-
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besluiten der Voorzienigheid? Was hij een uitzondering op den algemeenen regel of
verkeerden zijn ambtgenooten niet allen, allen in 't zelfde geval? Had God niet beter
kunnen kiezen dan hem en hen; had Hij hem en hen ten minste niet volmaakter
kunnen scheppen? Ach neen! zijn ambtgenooten waren beter dan hij... zij hadden
ten minste den twijfel niet in de ziel - of hadden zij ook te kampen, en zwegen zij
zooals hij?
En als hij ontwaakte uit dien pijnlijken droom, dan klaagde hij zich aan, niet dat
de zondige gedachte in hem ontstaan was - kon hij 't helpen dat de booze hem
belaagde? - maar dat hij in zondige gedachten vertoefd had, dat hij had nagedacht...
Mocht hij dan niet denken?... Moest hij dan zijn rede gewelddadig tot zwijgen
brengen, hij, die geschapen was met rede en verstand naar 't evenbeeld van God-zelf?...
Was 't niet de grootste misdaad, die de mensch begaan kon, als hij rede en verstand,
't kenmerk zijner goddelijke afkomst, in boeien sloeg?
Zoo ontstond de twijfel uit den twijfel, en stortte hem dieper in den afgrond des
ongeloofs.
Soms zocht hij troost in de studie der geschiedenis. Doch zie, hoe had ook zij eene
andere beteekenis, nu hij er dieper in was doorgedrongen, nu hij niet meer gedwongen
werd overal 't conventioneele doel der feiten en gebeurtenissen, de komst van Christus,
de bevestiging der kerk te ontwaren. Thans
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voor alle volkeren dezelfde wet, de natuurlijke wet van al 't geschapene: de bloei
ontstaan door eigen kracht, en 't verval door uitspatting en vadsigheid, 't gevolg van
dienzelfden bloei; en telkens een jonger volk, dat 't afgeleefde verdringt, om op
dezelfde wijze zijn ondergang te vinden en weer verdrongen te worden. En de Kerk
zelve: zij, eenmaal op het hoogste toppunt van glorie, de aarde en de geesten regeerend
en zegenend, licht, vooruitgang en beschaving brengend - thans vervolgd, ondermijnd
en haar kind, de beschaving, loochenend en vervloekend! De Kerk moest toch eeuwig
zijn! Zou 't waar zijn, dat zij slechts een tijdperk van beproeving doorleefde? Waarom?
En hier stond de denker weer voor 't ondoorgrondelijk besluit der Almacht.
Dan werd het studeervertrek te eng; hij moest naar buiten in de vrije natuur. Ha!
hoe werkte al 't geschapene weldadig op zijn verontrust gemoed! Hoe sprak hier alles
van een Maker, een Schepper, een hooger Wezen, dat alles regeert! Maar 't was geen
vreeselijk God, die straft gedurende eene eeuwigheid, 't was een God van goedheid,
die onophoudelijk voortbrengt en geeft - geen God in drie personen, een andere God
dan de God, dien hij belijden en verkondigen m o e s t !
Met de wanhoop in de ziel keerde hij terug in het studeervertrek. En als hij zich
dan daar op de knieën wierp en bad - ach, dan werd zijn gebed een godslastering in
zijn eigen oog. Tot welk Op-
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perwezen moest hij, kon hij bidden? Tot den God, dien men hem geleerd had en in
wien hij niet gelooven kon - tot den God, die tot zijn gemoed sprak en in wien hij
niet gelooven mocht? ‘Wie Gij ook zijn moogt,’ snikte hij dan, ‘Gij kunt mij toch
niet vervloeken omdat ik U zoek! Ik geloof dat Gij groot en dat Gij goed zijt... Leer
mij, help mij!’
Zoo ging de dag om, en de nieuwe morgen bracht nieuwen twijfel.
In kalmer oogenblikken overlegde hij wat hij doen moest. 't Was zijn plicht den
toestand zijner ziel voor zijn pastoor, zijn biechtvader, bloot te leggen. Maar hij
kende zijn ouden leermeester sinds zijne jeugd; hij kende al de argumenten die deze
zou bijbrengen; hij had diezelfde argumenten reeds zoo vaak tegen zich zelven
ingebracht. Kon de pastoor iets anders zeggen dan de geleerde pater, bij wien hij
nogmaals eene ‘retraite’ in het groot seminarie had doorgebracht: ‘Verban den twijfel,
waak en bid’? Helaas, hij had den twijfel trachten te verbannen, hij had gewaakt en
gebeden - te vergeefs!
Thans was het priesterschap als een vloek, die op hem rustte. 't Maakte al zijne
daden tot bedrog, zijn heele leven tot een enkele leugen. Hij moest troosten en
opbeuren met de wanhoop in 't hart, de geloovigen zegenen met de hel in de ziel; hij
moest de zonden vergeven en zich zelf schuldig gevoelen, hij moest aan 't volk
zeggen: ‘Dat is God!’ en een stem in zijn binnenste hooren roepen: ‘Gij liegt!’
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Had God hem daartoe geroepen?
't Leven werd hem ondragelijk. Hij benijdde den armsten daglooner, dien hij in
winterkou en zomerhitte zag zwoegen en slaven.
Er moest een verandering komen in dien toestand, het kostte wat het wilde. Hij
dacht er aan, zijn ambt neder te leggen. - En dan? Ophouden priester te zijn?... Als
renegaat door 't leven gaan, veracht en verfoeid door eene geheele katholieke
bevolking - o, hij zou 't verdragen, verdragen in stilte en inwendig gelukkig zijn!...
Doch waar was 't bewijs dat hij thans de eeuwige waarheid gevonden had? Zou
mogelijk later niet een straal der goddelijke genade hem treffen en de blindheid van
zijn oog doen vallen?... Zijn ontslag als kapelaan nemen... zich in 't privaat leven
terugtrekken zonder den geestelijken stand, althans voor 't oog der wereld, vaarwel
te zeggen? Welke oorzaken zou men gissen, welke redenen opspeuren waarom hij
niet meer de mis las, niet meer biecht hoorde, Gods woord niet meer verkondigde,
hij, zoo bemind en geëerd bij alle parochianen! Zou daaruit alleen niet reeds blijken
dat de priester 't niet eens was met zich zelf, met zijn roeping, met 't geloof? Welke
ergernis zou hij geven! Hoe menigeen, die in de biecht geklaagd had over twijfel en
gebrek aan overtuiging, zou hij berooven van zijn geloof, van zijn zedelijken steun,
zonder hem iets anders daarvoor in plaats te geven, en hem nog
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dieper ongelukkig te maken dan hij zelf was! En zijn vader, mijn God! zijn vader,
dien hij boven alles op aarde beminde, en wiens hoogste geluk zijn priesterschap
was!
Hij moest zijn hart lucht geven. O, hij wist alles wat de pastoor hem zeggen zoude,
maar 't was toch de eenige vriend bij wien hij troost kon zoeken. Hij zou er heen
gaan.
't Was op een Zaterdag avond, in den winter, dat hij zijn besluit ten uitvoer bracht.
Hij huiverde, toen hij door de donkere, doodstille dorpstraat ging; hij dacht aan het
strenge gelaat van zijn ouden leermeester. Voor de pastorij bleef hij staan... - Zou
hij binnentreden?
Plotseling ging de deur open. 't Was de pastoor zelf die open deed en een vrouwelijk
wezen, in een lange zwarte falie gehuld, uitliet. De kapelaan ontstelde - hij geloofde
die vrouw herkend te hebben.
Toen hij binnen gekomen was, bleef hij met zijn vragenden blik den pastoor
aanstaren.
- ‘'t Was Hanneke van den mulder’ zei de pastoor op wreveligen toon. ‘'t Is treurig,
treurig’ ging hij voort, terwijl hij den kapelaan een stoel aanbood. ‘Daar hebben we
weer de gevolgen der slechte gezelschappen, 't bederf der groote steden! Ze is er niet
te vergeefs bij haar tante geweest!’ En met een spottenden glimlach voegde hij er
bij: ‘Ze is aan 't malen geraakt... ze kan niet meer gelooven!... Maar 't schijnt dat hier
de liefde in

Emile Seipgens, Uit Limburg

272
't spel is... Ze vraagt of God wel rechtvaardig is, als Hij ons eerst een ander wezen
laat beminnen en dan 't beminde wezen tot zich roept... Ze heeft zeker iemand bemind,
die gestorven is! Wat de mensch toch een zwak en ondankbaar wezen is! Nu zij, de
worm in 't oog van God, dien God niet begrijpen kan, moet Hij onrechtvaardig zijn!
- Herinnert ge u Peter,’ ging hij dan ernstig voort, ‘hoe ik u eenmaal zeide: 't Ongeloof
heeft altijd een oorzaak.... De twijfel aan Gods goedheid ontstaat niet van zelf; de
reine ziel, die zich vol vertrouwen aan haren Schepper overgeeft, gelooft en
onderzoekt niet... Eerst als er een vlek in 't gemoed is, heeft het ongeloof er vrijen
toegang.’
De kapelaan kon geen woord uitbrengen. Was er mogelijk zonde in zijne ziel
geweest voor dat de twijfel naar binnen sloop?
- ‘Ik heb geen medelijden met den twijfelzieke,’ ging de pastoor voort. ‘Wie den
vasten wil heeft God oprecht te dienen, zoekt Hem niet te doorgronden en gelooft
ook 't onbegrijpelijke. Ik heb haar geraden te waken en te bidden en vaak tot de
heilige Sacramenten te naderen. - En gij,’ vervolgde de pastoor, als ware 't hem een
waar genoegen het gesprek eene andere wending te geven, ‘zijt zeker gekomen om
mij over de vergrooting van 't kerkhof te spreken?’
Zonder antwoord af te wachten, weidde de pastoor
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breedvoerig uit over zijn lievelingsplan van den laatsten tijd; hij sprak over den
aankoop van dennoodigen grond, over de raming der kosten voor de op te trekken
muren, over eene nieuwe verordening op de begrafenissen en de begraafplaatsen,
die de burgemeester hem beloofd had onmiddellijk door den gemeenteraad te doen
goedkeuren, en merkte op hoe de kerk een heel ander aanzien zou hebben, als ze
midden op den grooten doodsakker lag....
Peter Grubbeler sliep den geheelen nacht niet. Hij onderzocht alle hoeken van zijn
geweten, alle plooien van zijn hart. Hij overwoog de geboden Gods en der H. Kerk,
alle hoofdzonden en dagelijksche zonden, die 't menschenhart kunnen bezoedelen;
hij bedacht al zijne daden, van zijn prilste jeugd af - en neen! hij kon geen oorzaak
voor den twijfel vinden, hij had zich zelven niet aan te klagen!
Die gedachte, dat bewustzijn, vervulde hem met reuzenmoed. Zijne ziel werd
kalm, zoo als ze in vele jaren niet geweest was. En 't besluit was genomen: hij zou
naar den bisschop gaan en hem alles, alles mededeelen. Morgen zou hij nog eenmaal,
voor 't laatst, de mis lezen, nog eenmaal huichelen - 't was immers beter dan ergernis
geven! - en dan zijn ambt nederleggen, in stilte leven en niet meer liegen en God
lasteren door zijne daden en zijne gebeden!
Toen Peter in de ochtendschemering, half droomend, half wakend, na den
slapeloozen nacht, ter
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kerke ging, ontwaarde hij onder de dorpelingen, die haastig langs hem heen spoedden,
dezelfde vrouwengestalte in zwarte falie van den vorigen avond - Hanneke!... Zijn
geest ontwaakte geheel en al... Zou Hanneke de oorzaak des twijfels, de vlek in zijn
gemoed zijn?... Had hij Hanneke bemind?... Was er liefde in zijn hart geweest, toen
hij als priester de belofte van eeuwige kuischheid aflegde?
En nogmaals keerde hij tot zich zelven in en toetste zijn hart. Maar zie, sinds den
zoelen zomeravond in de vacantie, toen hij haar voor 't laatst gezien had aan de
achterdeur van 't muldershuis, had hij niet een enkele maal meer aan haar gedacht zelfs niet in den laatsten bangen nacht, toen hij alle neigingen van zijn zwakker ik,
alle begeerten zijns harten nauwkeurig had onderzocht. Liefde! neen, dat moest iets
anders zijn dan 't geen hij gevoeld had! Getroost, gerustgesteld, trad hij de kerk in.
Nochtans gloeide zijn hoofd en joeg 't bloed onstuimig door zijne aderen, toen hij
in de sacristie 't misgewaad volgens ouder gewoonte, maar voor de laatste maal,
kuste eer hij 't aantrok. Hij voelde dat hij beefde over alle ledematen. Krampachtig
nam hij den kelk op en volgde den koorknaap, die met de schel vooruitging. Voor 't
altaar wierp hij zich op de knieën en smeekte God om vergiffenis voor de laatste
huichelarij, voor de laatste heiligschennis, die hij begaan zou. Daar hij langer dan
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gewoonlijk in knielende houding bleef, dachten de parochianen dat hij bad voor de
genezing van een zieke of voor de zielerust van een afgestorvene.....
Hij stond op en sprak met gedempte stem het ‘Introibo ad altare Dei...’
- ‘Ad Deum, qui laetificat juventutem meam,’ antwoordde de koorknaap.
Dat was immers een leugen, een wreede ironie!.... Hij zweeg en kon niet verder....
Zou hij het altaar verlaten?... Doch achter hem was de kerk gevuld met geloovigen,
die gekomen waren om zijn misoffer bij te wonen.
Hij spande al de kracht zijner ziel in en ging voort. Menig gebed moest hij tweemaal
zeggen en de parochianen bemerkten, dat de consecratie der hostie heden zeer lang
duurde. Ze waren zeer gesticht over die bijzondere vroomheid van den kapelaan,
want hij wilde zeker geen der gewichtige woorden, die 't brood en den wijn in 't
lichaam en 't bloed des Heeren veranderen, laten verloren gaan. Bij de communie
stond het zweet in dikke paarlen op zijn gelaat. Na de nuttiging nam hij den kelk met
de gewijde hostiën en keerde zich tot het volk, in afwachting van hen, die tot de
heilige tafel wilden naderen.
- ‘Ecce panis angelorum...’ trachtte hij te bidden... ‘Adoro te, devote’, begon hij
dan.
- ‘Gij liegt!’ riep de stem in zijn binnenste.
Langzaam naderde een schare geloovigen, de handen
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gevouwen en 't hoofd ootmoedig op de borst gebogen.
Met neergeslagen blik ging hij de trappen van het altaar af. Zijn hand sidderde
telkens als hij 't gewijde brood toediende en er was eene wonderbare trilling in zijne
stem, die telkens herhaalde: ‘Het Lichaam onzes Heeren Jezus Christus behoede uwe
ziel in 't eeuwige leven, amen!’
Elke communie, die hij uitdeelde, was een nieuw bedrog dat hij pleegde. En de
schare groeide steeds aan... Hij was bleek als een doode en zijn hoofd duizelde...
Eindelijk knielde de laatste rij op de communiebank... Nog een paar geloovigen..,
en de zware taak was volbracht... Nog een... Ho!
Plotseling treedt hij een stap terug... 't gebed sterft op zijne lippen... Voor hem
knielde zijn vader, met gesloten oog, den mond half geopend om zijn Zaligmaker te
ontvangen.
't Was of de geheele kerk met hem in 't rond draaide... Moest zijn dierbare, zijn
innig geliefde vader de laatste zijn, dien hij bedroog?... En zonder verder te overwegen
keerde hij zich om en wankelde naar 't altaar. Doch zachtjes fluisterend, smeekend
riep Dirk hem na:
- ‘Heerzoon, heerzoon, vergeet ge mij?’
Die woorden brachten hem tot bezinning. Snel keerde hij terug, legde 't gewijde
brood in den mond zijns vaders en sprak met heldere stem:
- ‘Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam,
amen!’
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Dienzelfden dag was er groot nieuws in Bardelo. De kapelaan had een toeval gekregen
en was doodelijk ziek.
Weken lang bleef de kapelaan van Bardelo aan 't ziekbed gekluisterd. Zeker was er
nog nooit een zieke in 't dorp geweest, die eene zoo algemeene en oprechte
belangstelling inboezemde. Dirk sliep in de studeerkamer en verliet de kapelanij niet
meer; de oude Pieternel weende telkens als men naar den toestand van den lijder
kwam vragen. De dokter van Schoorheim bleef het hoofd schudden en herhaalde
steeds dat men niet weten kon wat het worden zou; hij schreef de grootste rust voor,
en toen de pastoor van biechten en toedienen der heilige sacramenten sprak, verklaarde
hij, dat er voorshands geen gevaar was. Ook de pastoor was van meening, dat er geen
haast bij was, in de overtuiging, dat de kapelaan zeker niets op zijn geweten had.
- ‘'t Was maar,’ zeide hij, ‘voor 't oog der parochianen...’
Langzaam kreeg Peter eenige krachten terug, en toen de vroolijke lentezon het
aardrijk weer begroette, mocht hij zich op de tuinbank voor zijn woning in hare
stralen koesteren, maar hij voelde 't wel: voor hem scheen ze voor de laatste maal.
Dirk kon nu weer naar Nuenenhof trekken en zorgen voor den akker, doch dagelijks
kwam hij eenige
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uren bij zijn geliefden heerzoon doorbrengen. Op verzoek van Peter had de pastoor
gezorgd dat er een hulpkapelaan te Bardelo tijdelijk werd aangesteld, wien Peter
zijne jaarwedde en alle emolumenten, aan 't kapelaanschap verbonden, afstond.
In de ziel van Peter was een groote kalmte ontstaan. Op het ziekbed had hij den
dood in 't aangezicht gestaard, en zich op 't punt gezien van rekenschap te gaan geven
aan zijn Schepper; en hij had niet gebeefd bij de gedachte een algoeden God te vinden,
die alle menschen lief had, de goeden in alle eeuwigheid beloonde, door hen nader
tot zijn aanschijn te brengen, en ook medelijden had met de boozen, die hem slechts
van verre mochten aanschouwen en door een eeuwenlang berouw gereinigd werden.
In dien God, in dat Opperwezen geloofde hij thans; al 't overige was voor hem
slechts een mythe, een legende, een vrome fabel, niets meer.
Ook de gedachte, dat hij thans door zijne ziekte van alle geestelijke diensten
ontheven was, en de overtuiging, dat hij nooit meer genezen zou, maakten hem
gelukkig. Iedere maand biechtte hij de eene of andere dagelijksche zonde, en reikte
de pastoor hem de communie toe in de zoogenaamde zaal. Dat was 't eenige wat nog
onrust bracht in zijn gemoed, doch hij deed het zonder zich zelven geweld aan te
doen: 't was immers om zijn lieven vader.
Overigens bezocht de pastoor hem weinig. Met
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zijn ernstig wezen was hij een slecht ziekentrooster, en de vergrooting van 't kerkhof,
waarover zooveel te schrijven en te wrijven viel - de hulpkapelaan was in alles
ongeoefend - hield hem geheel en al bezig.
Zoo ging de zomer om en kwam de winter met zijn mistige dagen. Hij oefende
een allernadeeligsten invloed uit op de zwakke gezondheid van Peter. Nooit echter
kwam er een klacht, een zucht over zijne lippen; 't was zelfs als nam de kalmte toe
in zijn gemoed, naarmate de ziekte erger werd. Met een glimlach stelde hij dagelijks
zijn vader gerust. Als 't voorjaar verscheen, meende hij, zou hij weer de mis lezen.
Op een kouden winteravond, in 't begin van December - de sneeuw lag drie voet
hoog en 't vroor dat het kraakte - verscheen de pastoor van Bardelo op Nuenenhof.
Hij moest Dirk alleen spreken. Alsof zijn geest hem een onheil voorspelde, staarde
Dirk den pastoor vragend aan, nam toen zwijgend de kaars op, en leidde den herder
naar de koude opkamer. Hier deelde de pastoor hem mede - veel omwegen kon de
ernstige man niet maken - dat de dokter van Schoorheim den heer kapelaan heden
bezocht had, en dat de ziekte verontrustend werd... Peter leed aan dezelfde kwaal als
zijne moeder... 't Kon nog eenige maanden duren, 't kon ook zeer spoedig gedaan
wezen.
Dirk viel op een stoel neer. Hij snikte luid en kon eerst geen woord uitbrengen.
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- ‘Onze lieve Heer ontneemt hem mij,’ weende hij dan; ‘ik was te trotsch op mijn
heerzoon, ik had hem te lief.. O, ik ken die ziekte - hij zal ook in een paar dagen
heengaan, als Dorethei!’
Eerst toen de pastoor een half uur vertrokken was, kwam Dirk tot bezinning.
- ‘Ik moet er heen,’ riep hij, ‘ik verlaat hem geen oogenblik meer!’
En zonder verder na te denken, rende hij naar 't dorp.
Toen de oudste knecht van Nuenenhof omstreeks elf uur naar de kapelanij wilde,
om te vernemen hoe de heerzoon het maakte, en of de meester ook naar huis kwam,
vond hij, halverwege van 't dorp, het lijk van Dirk in de sneeuw. De smart had hem
overmand - een bloedspuwing had een einde aan zijn leven gemaakt..............................
Met alle omzichtigheid deelde de pastoor den volgenden morgen aan den kapelaan
den dood zijns vaders mede. Hij vertelde hem dat Dirk in den vorigen nacht een
bloedspuwing had gekregen, en op zijn bed gestorven was. Tot zijn troost voegde
hij er bij, dat hij zelf hem de laatste sacramenten der stervenden had toegediend.
Gaarne had hij 't sterfgeval voor den zieke geheel en al geheim gehouden, doch deze
kon, volgens den dokter, nog maanden leven, en er moest immers ook gesproken
worden over den lijkdienst en de zielmissen.

Emile Seipgens, Uit Limburg

281
Deze tijding verpletterde Peter. Hij wilde naar Nuenenhof om 't lijk zijns vaders te
zien, doch zijne krachten begaven hem en hij zonk bewusteloos neder. Pieternel
moest den dokter halen, die, bijgestaan door den pastoor, hem te bed droeg. Twee
dagen bleef hij dobberen tusschen leven en dood. Toen hij tot bezinning kwam,
hoorde hij de doodklok luiden en op 't kerkhof het ‘De profundis’ zingen. Hij stortte
een vloed van tranen, die zijn hart verlichtte en de kalmte terugbracht in zijne ziel.
Thans had hij niemand meer op aarde. Voor wien zou hij nu nog huichelen en zijn
gemoed geweld aandoen? Nu kon hij sterven zonder zijn laatste oogenblikken te
ontheiligen door een komediespel, waarvan hij gruwde.
Onwillekeurig dwaalde zijn geest in 't verleden. Hij doorgrondde meer dan ooit,
hoe men hem kunstmatig voor den priesterstand had opgekweekt, en hij herdacht
alle folteringen der ziel, die hij doorstaan had. Wat deerde hem de pastoor en heel
Bardelo! Was 't niet beter ergernis te geven in 't oog der menschen, dan een misdaad
te begaan in 't oog van het Opperwezen, in 't welk hij geloofde, dat hij liefhad? Was
zijn aanhoudend veinzen niet eene voortdurende lafheid geweest, die niet anders te
herstellen was dan door eene eerlijke en moedige bekentenis op zijn sterfbed?
- En zijne herinnering bracht hem verder terug, tot in de dagen zijner jeugd. Hij
zag zichzelf in 't
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misgewaad van meubelkatoen voor 't altaar op de opkamer staan, en hij hoorde 't
zilveren stemmetje van Hanneke... van Hanneke, die thans ook twijfelde en niet
gelooven kon... Zou zijn voorbeeld, zijne bekentenis in de laatste oogenblikken
afgelegd, niet menige ziel, die de twijfel moedeloos maakte, doen ontwaken, en haar,
met de overtuiging, kalmte en geluk brengen?
Des anderen daags kwam de dokter van Schoorheim, en kort daarop de pastoor.
Peter ontving hem met een kalmen en helderen blik.
- ‘Ik weet wat je mij zeggen wilt, mijnheer pastoor,’ zeide hij; ‘'t is gedaan.’
De pastoor reikte hem zwijgend de hand, doch hij scheen zulks niet te begrijpen.
- ‘Mijn testament ligt onder mijn hoofdkussen,’ ging hij voort. ‘Ik heb voor alles
gezorgd.’ En daar de pastoor nog altoos zweeg, voegde hij er bij:
- ‘De stukken en papieren, de kerk betreffende, heb ik bij 't begin mijner ziekte
aan mijn plaatsvervanger ter hand gesteld.’
- ‘Zeker, zeker,’ antwoordde de pastoor, ‘gij kunt in alles gerust wezen.’
- ‘Welnu, mijnheer pastoor,’ hernam Peter met de grootste kalmte en
eenvoudigheid, ‘dan heb ik op aarde niets meer te doen dan den dood gelaten af te
wachten. Ik wensch niet te biechten, noch de sacramenten te ontvangen. Ik geloof
noch aan de Kerk, noch aan hare dogma's. Ik heb geveinsd te
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gelooven, om geen ergernis te geven, doch op mijn sterfbed wil ik oprecht wezen.
Ik geloof alleen aan een Opperwezen, met wien ik zelf zal afrekenen.’
De pastoor stond als door den bliksem getroffen.
- ‘Peter, Peter!’ riep hij, ‘gij ijlt... de koorts maakt u waanzinnig.’
- ‘Mijnheer pastoor,’ antwoordde Peter even kalm, doch vastberaden, ‘ik verklaar
u dat ik in 't volle bezit mijner verstandelijke vermogens ben. En nu, bid ik u, laat
ons niet twisten, verbitter mijne laatste oogenblikken niet.’
Dat waren zijne laatste woorden. De pastoor smeekte, weende, bad, dreigde met
hel en eeuwigheid - te vergeefs! Peter was niet meer te bewegen een woord te uiten.
Die kalmte maakte den priester woedend. Hij dreigde den kapelaan met den banvloek
der H. Kerk. Toen ook dat niet baatte, liet hij den stervende alleen en liep de deur
uit.
Geheel alleen en van iedereen verlaten blies Peter den laatsten adem uit.
Onder zijn hoofdpeluw vond men zijn eigenhandig geschreven testament; 't was
zeer kort en luidde:
- ‘Ik geef mijne roerende en onroerende bezittingen aan de algemeene armen van
Bardelo. Peter Grubbeler.’.................................
De onzalige dood van den kapelaan bracht een ware opschudding in de gemeente.
Niemand had gezien of vernomen dat de kapelaan ‘bediend’ was.
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Men had den koster gevraagd, die weemoedig het hoofd schudde, en bemerkt dat de
pastoor in groote opgewondenheid naar den burgemeester was geloopen. Eindelijk
had Pieternel onder een vloed van tranen bekend, dat de kapelaan alle sacramenten
geweigerd had. De vrouwen huilden met Pieternel, de mannen waren woedend met
den pastoor.
Ten einde alle ongeregeldheden te voorkomen, gaf de burgemeester bevel dat de
begrafenis tusschen zonsondergang en zonsopgang zou geschieden. Ze had plaats in
den derden nacht na 't overlijden. Omstreeks drie uur was er een aanzienlijke menigte
- de meesten waren opgebleven in de herberg - voor 't sterfhuis vergaderd. Toen de
klok drie sloeg, zei een der doodgravers: ‘Laat ons nu den ketter maar in den grond
stoppen.’ Eenige mannen en vrouwen, de nieuwsgierigsten uit den hoop, drongen
met de dragers binnen. Deze tilden 't lijk, dat nog altijd in 't bed lag, in de kist van
ruwgeschaafde planken, die de timmerman op last van den pastoor had ineengeslagen.
- ‘Hij is niet zwaar,’ lachte een, ‘men kan wel voelen dat de ziel er uit is!’
Toen men 't lijk wilde wegdragen verscheen plotseling de pastoor.
- ‘Niet door de deur!’ riep hij, ‘dit is hij niet waardig!’
- ‘Dan door 't venster!’ riep de lachende drager van zoo even.
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Een ander opende 't venster en men schoof de kist zoo onzacht naar buiten, dat ze in
't tuintje viel.
't Was dooiweer en 't slijk spatte op de menigte, die met een angstkreet uiteenstoof.
Zonder gebed, zonder lijkzang, droeg men de baar door de donkere straat. De
menigte volgde zwijgend.
Op 't kerkhof was de muur tusschen 't oude en 't nieuwe gedeelte half afgebroken.
Een open kuil, in een hoek van het nog niet ingezegend stuk grond, toonde de plaats
waar Peter rusten zou.
- ‘Met den kop naar onder!’ riep er een uit den hoop.
De dragers zetten de baar neer, en de menigte keek vragend den pastoor aan. Daar
deze niet antwoordde, haalde men spade en houweel en maakte den kuil dieper.
- ‘Een, twee, drie!’ riep een der dragers, en met een bons stiet men de kist, het
hoofdeinde naar beneden, in de aarde.
- ‘Maakt het gat maar dicht,’ zei de pastoor. Toen keerde hij zich om en liet de
menigte alleen.
Men vulde ‘'t gat’ en de begrafenis was zonder eenige ongereldheden
afgeloopen.........................
Den volgenden Zondag preekte de pastoor in de hoogmis over 't schandaal, dat in
de gemeente was voorgevallen. Hij bedoelde het afsterven van den
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kapelaan, en verbood den parochianen te bidden voor de zielen van hen, die wetens
en willens in 't ongeloof sterven.
En onder de geloovigen was Hanneke van den mulder, die den raad van den herder
gevolgd had, en vaker was te biechten gegaan.
- ‘Vergiffenis, mijn God!’ bad zij, ‘thans begrijp ik Uwe wegen... ik dank U, dat
Gij mij niet liet vallen in de handen van dien goddelooze.’
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